Notulen MR-vergadering 5
Maandag 4 juni 2018 om 20.00u (Basisschool Roncalli)
Aanwezig : Jacqueline, Martine, Esther, Nanneke en Trees.

1. Opening, vaststellen van de agenda
Het bespreken van het bestedingsplan komt erbij.
2. Vaststellen vorige notulen
De notulen worden goedgekeurd. Ondersteuningsprofiel inplannen in schooljaar 2018-2019.
3. Ingekomen stukken
E-mail vanuit GMR voor oproep lid leerkracht.
GMR notulen: Martine stuurt hem naar ons.
4. Mededelingen
Vanuit de directie: Sollicitatieprocedure voor IB-er Roncalli/Baptist en Jozefschool loopt.
Vanuit het team: Drukke weken, Cito toetsen gr. 1 t/m 8, AVI en DMT, Rapporten en
groepsplannen. Musical/afscheidsavond.
Start nieuw schooljaar krijgen we er 5 nieuwe leerlingen bij, zij zijn nieuw in Balgoij komen
wonen. 2 in gr. 8, 1 in gr. 4, 1 in gr. 3, 1 in gr. 2. En dan natuurlijk de instroom leerlingen
bij de kleuters.
Vanuit de GMR: zie ingekomen post.
Vanuit de oudervereniging: Ingrid stopt. Er zijn 2 nieuwe ouders gestart.
5. Bestedingsplan.
Tijdens de studiedag hebben we met het team gebrainstormd en wat er besproken is is
omgezet in een globaal plan. Dit bespreken we in de mr. De leerkrachten in de mr. moeten
instemming geven. De ouders geven advies. We gaan accoord. Het plan kan naar het bestuur
voor goedkeuring. Daarna moet het plan uitgewerkt worden. Wie, wat, waar, hoe, enz. Bij de
start van het nieuwe schooljaar gaat het in zijn werk. Tussentijds moeten we het plan
evalueren en indien nodig aanpassen.
6. CITO-uitslagen/opbrengsten
In de nieuwsbrief heeft al een stukje gestaan. Jacqueline geeft uitleg Het is misschien zinvol
om binnen de stichting te informeren naar de ervaringen hoe het digitale toetsen is bevallen.
7. Onderwijskundig jaarplan
Ieder heeft het plan toegestuurd gekregen en gelezen. Jacqueline geeft uitleg. Het plan
wordt volgend jaar verder uitgewerkt. (Boek Dolf Janson: Rekenonderwijs kan anders.
Aanrader om te lezen.)
8. Tevredenheidsonderzoek van kinderen en ouders
Alle gr. 7-8 leerlingen hebben het ingevuld en van de ouders 19 ouderparen van de 39.
Zowel ouders als kinderen zijn tevreden. Vanuit het plan nemen we actiepunten mee. Dit
terugkoppelen.
9. Schoolgids 2018-2019

De schoolgids kan in Vensters gemaakt worden. Jacqueline is hier druk mee bezig. Het moet
omgezet worden omdat het format anders is. Er worden ook verschillende stukken in
“opgenomen/aan gehangen”. Voor eind schooljaar krijgen we de definitieve gids
toegestuurd.
10. Speerpunt MR
Komend schooljaar evt. iets vanuit het jaarplan. Bv.
Zelfverantwoordelijkheid/eigenaarschap/zelfredzaamheid: Hoe staan ouders hierin, hoe
bevorderen zij dit.
11. Evaluatie MR
We zijn gegroeid als mr. We zijn meer inhoudelijk bezig. De communicatie loopt goed De
plannen/stukken zijn op orde. We hebben een ouderavond social media gehouden. Er is rust
op school. Stabiel. Er is een fijne sfeer, kinderen, ouders en leerkrachten zijn tevreden.
12. Rondvraag:
Als er nog iets te bespreken is komen we bijeen.
Badankt voor ieders deelname, we starten volgend jaar met taart
Fijne vakantie en tot volgend schooljaar.

