Notulen MR vergadering 09-01-2019
Aanwezig: Bart Kroon, Femke Wenting, Stans Jetten, Ron van de Goor
Extra aanwezig: Michiel Leijser
Notulist: Bart Kroon
Agenda:
- Opening
- Invulling vacature directeur
- Positionering van het merk Maria Goretti
- Strategische koers lijn 83.
- Bespreken schoolplan
- PR van de school: open dag / info avond , marketing, nieuwe uitstraling.
- Rondvraag
1. Opening (19.40)
Korte toelichting van Stans wat de punten voor vanavond zijn.
Er worden geen extra punten aangebracht.
Toelichting van Michiel Leijser waarom hij aanwezig is.
2. Invulling vacature directeur.
Michiel vraagt hoe het gaat met Isabel als directrice.
Uitspraken worden gedaan als: Open, frisse wind, kort en bondig en toch
duidelijkheid, goede samenwerking met het team, draagkracht.
Ze heeft een goede band opgebouwd met de OR.
De twijfels die ze had in het begin waren natuurlijk wel goed van haar en begrijpelijk,
maar het gaat heel goed ze heeft vertrouwen en er is draagkracht vanuit het team.
Ze heeft ook ervaring opgedaan in de MR en begrijpt dus ook onze werkzaamheden
en taken.
Samengevat: het gaat dus goed en we willen graag dat ze als directrice doorgaat.
Begin februari is er een eind evaluatie met het team en de sollicitatie commissie.
3. Positionering van het merk Maria Goretti.
De Maria Goretti heeft al jaren dezelfde uitstraling. Het wordt gezien als een gewone
school in Gennep. Wij hebben geen specifiek onderwijs concept. Dit is een nadeel als
je kijkt naar de andere scholen in de buurt. We zijn geen Jenaplan, Unit-onderwijs of
vrije school enz..

Een “gewone school” is natuurlijk ook een uniek onderwijs concept, maar je moet
het body geven met kracht termen/motto/grafisch ontwerp.
Het is belangrijk om nu nieuwe ouders en kinderen voor de toekomst te werven.
Bij de overgang naar het KEC moet er een “nieuwe” Maria Goretti school staan.
Een eventuele naamsverandering pas doen als de buitenwereld ook het
nieuwe concept van de Maria Goretti school kent. Dan kun je ook kracht bijzetten
met een nieuwe naam.
Een flyer met daarop het nieuwe concept waarmee je je als school profileert en
waarvoor ouders dan bewust voor kiezen en niet kiezen voor een school omdat
iedereen daar naar toe gaat.
4. Strategische koers lijn 83
6 kernwaarden samengebracht in een kubus.
- Léér-Kracht
- Met open Vizier
- Lef
- Gearmd met omgeving
- Delen = vermenigvuldigen
- wereldkinderen
Deze komen ook weer terug in ons eigen schoolplan.

5. Bespreken schoolplan
Isabel heeft het schoolconcept al eerder met de mail naar ons toegestuurd.
Wij hebben dit inmiddels ook allemaal getekend.
Er zijn twee posters gemaakt met hierop de belangrijkste punten/kernwaardes uit
het schoolplan. Deze worden geplaatst in de lerarenkamer zodat deze duidelijk
zichtbaar zijn en iedereen deze kan lezen.
6. PR van de school: open dag / info avond , marketing, nieuwe uitstraling.
4 februari info avond en 5 februari openhuis.
Er worden posters en flyers gemaakt om dit te promoten.
Peuters en Kleuters komen hier op school een dagje meedraaien met leuke
activiteiten. De ouders komen ook hun kinderen hier op school ophalen en zien zo
ook de school.
Bovenbouw gaat een verkeersdag organiseren om fietsen te controleren in Gennep.
Leerzaam, zichtbaar zijn en een leuke activiteit.
Kijken of het nog mogelijk is om een lijst met namen van kinderen die geboren zijn in
2017/2018 te krijgen van de gemeente. Hier kun je dan op inspelen met het flyeren.

Er zijn ook al voorbeelden gemaakt van een flyer, kaartje en poster.
Poster en kaartje hebben de voorkeur. De slogan “Een frisse kijk op veelzijdig
basisonderwijs ”, met de kubus van fruit spreekt het meeste aan.
7. Rondvraag:
Ron geeft aan dat hij nog het idee heeft dat er nog op bepaalde stukken of misschien
op de website staat “RK Maria Goretti”. Rooms Katholiek school. Dit is niet van deze
tijd en we houden geen viering en gebeden, dus dat moet eraf.
Stans kijkt even of het nog ergens te vinden is en overlegt even met Isabel.
Femke vraagt hoe het gaat met de verkiezing van de MR leden als de termijn afloopt.
Femke haar termijn loopt af maar heeft al aangeven dat ze door wil gaan.
Maar moet dit dan door de ouders goed gekeurd worden?
Uit de vorige notulen : Statuut en reglement MR.
Dit is opgesteld maar moet om de zoveel jaar worden herzien/aangepast.
Stans zal uitzoeken wat de eisen zijn.
De GMR maakt een nieuwe statuten indien nodig. Wij hoeven daar niets voor te
doen. Het regelement hoeft ook niet vernieuwd te worden als daar geen reden voor
is.

