Notulen MR vergadering 17-09-2019
Aanwezig: Ron van de Goor, Bart Kroon, Femke Wenting, Stans Jetten, Isabel Jansen
Notulist: Bart Kroon
Agenda:
- Opening
- Taak verdeling MR
- Statuut en reglement MR
- Inventarisatie scholingsbehoefte MR
- Opstellen specifieke jaardoelen MR
- Trendanalyse eind toetsing Cito LOVS
- Schoolverbeterplan
- MR begroting
- Rondvraag
1. Opening (19.30)
Isabel opent de vergadering door kort te vertellen hoe de start van het nieuwe
schooljaar is verlopen.
Ze geeft een korte presentatie over MG 3.0; de doelen, visie en plannen voor het
nieuwe schooljaar. Als oudergeleding vinden we dat dit een goede start is van het
nieuwe schooljaar.
2. Taak verdeling MR
Stans voorzitter en MR personeel lid
Bart Notulist en MR ouder lid
Ron MR ouder lid
Femke MR personeel lid
3. Statuut en regelment MR.
Dit is opgesteld maar moet om de zoveel jaar worden herzien/aangepast.
Stans zoekt uit wat de eisen zijn.
4. Inventarisatie scholingsbehoefte MR
Stans wil graag de training MR doen. Zij gaat kijken waar ze zich kan aanmelden. Dit
wordt betaald vanuit de MR pot.

5. Opstellen specifieke jaardoelen MR.
Deze zijn voor dit schooljaar al vastgesteld in het activiteiten plan schooljaar 20192020.
6. Trendanalyse eind toetsing CITO LOVS
De trendanalyse is opgebouwd uit feiten en hierin is te zien waar de hiaten liggen.
Hierop aansluitend is dan het verbeterplan geschreven dat steeds weer wordt
aangevuld. De trendanalyse wordt één keer per jaar gemaakt, er is daarom nu geen
nieuwe trendanalyse.
7. Schoolverbeterplan
Is in ontwikkeling.
8. MR begroting:
MR begroting opstellen. Stans gaat infomeren wat het bedrag is wat te besteden is.
9. Rondvraag:
Zaterdag Schoolplein opruimdag.
Dit jaar kijken hoe wat dat gaan optuigen. De ouderraad heeft aangegeven dit er niet
bij te willen doen. Het is ook niet de bedoeling dat het een neven taak wordt van het
personeel. Cor is de nieuwe conciërge en heeft 2 ochtenden in de week om te
werken, hij kan niet alles bij houden.
Isabel gaat kijken welke hulp zij kan krijgen vanuit buiten de school van de gemeente
of dichterbij groen afdeling.

