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1. Opening & vaststelling van de agenda

Leonie opent om 20.00 de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
2. Vaststellen Verslag 22 mei 2018

Het verslag van de vorige vergadering wordt vastgesteld met een kleine aanpassing m.b.t. de
toekomst van de vrijwillige ouderbijdrage.
3. Actielijst

Geen aanpassingen. De punten die nu op de actielijst staan schuiven door naar schooljaar
2018/2019.
4. Rondvraag

Laatste MR-vergadering schooljaar 2017/2018:
Dit is de laatste vergadering van dit schooljaar. 3 MR-leden van de oudergeledingen zullen
hierna geen zitting meer in de MR van volgend schooljaar hebben. Er wordt voor begin
volgend schooljaar een datum geprikt voor een etentje. Petra zorgt voor een datumprikker.
5. Communicatie ouders en school (evaluatie nakomen afspraken 1e half jaar)

Het meegestuurde document hebben we de vorige keer ook bekeken. Het verslag van de
collegiale visitatie wordt hier nog aan toegevoegd. Dit document wordt aanstaande vrijdag
besproken en daarna gedeeld.
Adam verzamelt alle gegevens en kijkt naar de (on)mogelijkheden voor komend schooljaar.

6. Evaluatie ouderbetrokkenheid

Er is een vragenlijst n.a.v. de ouderbijeenkomst begin van het schooljaar gestuurd aan het
team. Hierop zijn zeven reacties gekomen. Naar voren lijkt te komen dat er meer draagvlak
gecreëerd moet worden bij de medewerkers. De achterliggende gedachte, belangrijk dat
ouders elkaar en school kennen en indien nodig weten te vinden, moet vooral herhaald
worden voor zowel het team als de ouders.
In de evaluatie staan punten die goed meegenomen kunnen worden naar volgend
schooljaar, zoals de catering. Met het team wordt op de aankomende studiedag het e.e.a.
besproken en een plan voor komend schooljaar gemaakt.
7. Concept schoolgids

Onderstaande punten zijn veranderd t.o.v. de schoolgids van afgelopen jaar:
- Planning activiteiten en studiedagen
- Continurooster
- Nieuwe aanmeldprocedure
- Nieuwe zwemtijden
- Kennismakingsochtenden
- Aanpassing data PO-VO en kleine bijstelling procedure
- Burgerschapsonderwijs
- Engelse Taal vanaf groep 1
- Aanvullingen ouders OR en MR
- Aanvullen cijfermatige resultaten schoolverlaters en uitstroom
De MR heeft geen op- of aanmerkingen en stemt in.
8. Mededelingen team

9. Sluiting

Leonie sluit de vergadering om 20:45 uur en dankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng.
Aansluitend worden de stemmen geteld.

