Notulen MR 6 -27 juni 2017
Plaats
Kbs De Werft

Aanvang
19.30 uur

Afsluiting
20.45u

Aanwezig
Lilianne, Robert, Elly, Lia, Ger,
Frank (iets later) en Liesbeth.

Nr

Agendapunten

01

Opening en vaststellen
agenda

Voorzitter

Robert opent de vergadering om 19.40u en
de agenda wordt vastgesteld.

02

Vaststellen notulen
vorige vergadering
Ingekomen post
• Mail ouder

Voorzitter en
secreatris
secretaris

De notulen worden goedgekeurd.

Mededelingen vanuit
directie/team

directeur

- Ger heeft besproken hoe we volgend
schooljaar gaan starten met vier
kleutergroepen aan het begin van de week

03

04

Tijd Verantwoordelijke

Afwezig

Verslag

De mr heeft kennis genomen van de mail van
een ouder, betreffende de extra vakantie
week. De directie heeft de vraag in deze
e-mail van de vergadering beantwoord. De
mr kan zich vinden in deze antwoorden en
verzoekt de directie om dit terug te
koppelen aan deze ouders.

Besluiten

Waar is de school mee
bezig?
• Organisatie 2017-2018
• Team/groepsindeling
• Verdere zaken die Ger
besproken wil hebben

en dat we aan het einde van de week drie
kleutergroepen hebben. Vanaf januari
starten we voor de hele week met vier
kleutergroepen.
- Elly vertelt dat er een pilot is voor
executieve functies. De peuterleidsters en
de kleuterleidsters hebben een aantal
middagen cursus gehad. De lijntjes zijn op
die manier heel kort en hierdoor hopen we
de samenwerking te verbeteren, en de
doorstroom van kinderen te bevorderen.
- We hebben binnen de school een
werkgroep opgezet om te kijken naar een
soepelere overgang van groep 2 naar groep
3.
- De mr vindt het onwenselijk dat Heleen en
Arnoul de Werft moeten verlaten, mede ook
gelet op de leeftijdsopbouw die daardoor in
het gedrang lijkt te komen.
- Schoolgids: Is klaar, op nog een paar kleine
puntjes na die nog aangepast moeten
worden. Lilianne en Elly mailen hun
opmerkingen over de schoolgids door naar
Ger.

De mr gaat op voorhand akkoord met het
goedkeuren van de schoolgids.
05

06

07
08

09

JAARPLANNING EN
PUNTEN VORIGE
VERGADERING
GMR
• Notulen GMR

Zijn geen punten

Notulen Ouderraad
(bijlage)
Bezetting oe
voorzitterschap

Voorzitter

Nieuwe leden

Voorzitter

Voorzitter

Voorzitter

Er staat in de notulen van de GMR dat er
veel problemen zijn met vervangers.
Wij willen aangeven dat ook de Werft
hiermee te kampen heeft.

Robert heeft contact gehad met de
voorzitter van de mr van de Driezwing.
Robert heeft een prettig gesprek gehad met
Annemarie van Gommeren. Het was een
goede kennismaking.
Robert stelt voor dat er op zoek wordt
gegaan naar nieuwe leden voor de mr omdat
Robert er na dit jaar uit gaat. Dan kan deze
persoon zich alvast inwerken.
In plaats van Lia , heeft Luuk zich opgegeven
voor de mr. In de eerste week van het
schooljaar wordt er een brief naar de

We gaan volgend
schooljaar op zoek
naar een nieuwe
kandidaat voor de
mr.

ouders uitgedaan met de mededeling dat er
een vacature is voor volgend schooljaar.
10

wvttk

Actiepunten vanuit voorgaande MR vergaderingen
Wat
Nieuwe vergaderdata
Nieuwe rolverdeling mr ( wie wordt
de nieuwe secretaris)
Nieuw lid zoeken voor de
oudergeleding

Wie
Elly en Lia

wanneer
Zo snel mogelijk.
Eerstvolgende vergadering
Eerstvolgende vergadering

