Notulen MR-vergadering 4
Dinsdag 13 maart 2018 om 20.00u (Basisschool Roncalli – koffiekamer)
Aanwezig: Jacqueline, Martine, Esther, Nanneke en Trees.

1. Opening, vaststellen van de agenda.
Welkom!
2. Vaststellen vorige notulen (13 januari 2018).
De vorige notulen worden goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken.
Ingekomen post: Mr. info bladen. Cursus aanbod van V.O.O.
4. Mededelingen.
Vanuit de directie: Thea is nog ziek. Heeft een nekhernia. Ze werkt voor 50%.
Thema ouderavond: Er zijn 9 aanmeldingen van onze school en 3 van de andere kleine
scholen.
Vanuit het team: Cito toetsen en rapportgesprekken 3 t/m 8 achter de rug. Voorlopig
adviesgesprekken gr.7 en de verwachtingsgesprekken gr. 6. Het ik-rapport/blad door de
kinderen gemaakt was erg leuk, positieve reacties. Gr. 2 instaptoetsen auditieve synthese en
analyse afgenomen.
Vanuit de GMR: De link controleren. Kijken of we bij de stukken kunnen komen.
Vanuit de oudervereniging: Prinsraden, ideeèn zijn doorgegeven.
5. Jaarplan school:
Ieder heeft het plan doorgelezen. Bij enkele onderdelen geeft Jacqueline toelichting. In
September komt het weer ter sprake. Terugblik en vooruitkijken op het komende jaar.
6. Evaluatie Sint.
De ontwikkelingen rond sint worden besproken.
7. Arbo Ri&e.
We bespreken verschillende onderdelen van het plan. Vanuit dit verslag wordt er een plan
van aanpak gemaakt. Dit komt nog.
8. Formatieplan.
Stichting kans en kleur is hier mee bezig. Voor zover we nu weten blijft de formatie op ons
school gelijk.
9. Ondersteuningsprofiel.
Hier wordt aan gewerkt. Thea moet dit eerst inzien.
10. Tevredenheidsonderzoek.

Rond de mei vakantie kunnen we dit verwachten .
Het wordt door het bestuur plenair aan alle scholen toegestuurd.
11. Tussenopbrengsten.
Er is een positieve groei te zien. Het streefniveau is op vele punten gehaald. Fijn dat de
energie die erin gestoken wordt te zien is bij de resultaten. We kijken vooral naar de groei
van de individuele leerling. Binnen de school is er een goede doorgaande lijn. De lijntjes zijn
onderling kort.

12. Privacy beleid:
De stukken worden doorgenomen. Het is voor een groot deel een vaststaand geheel. Het
komt t.z.t. op de website te staan. Reglement internet en sociale media: We nemen het
reglement zoals het er staat over. Brief voor ouders: We kiezen de korte versie.
13. Rondvraag.
De volgende vergadering is al over 3 weken. We verschuiven de komende vergadering onder
voorbehoud naar maandag 23 April.

