Notulen MR-vergadering maandag 8 mei 2017 OBS De Kaardebol
Aanwezig: Haiko, André, Ilse, Janneke, Corrie, Koen
Afwezig: Marga
Notulist: Janneke

1. Opening/ vaststellen agenda
Haiko opent de vergadering.
Koen vraagt input jaarplan bij agendapunt 4.
2. Notulen vorige vergadering
Notulen, actielijst en besluitenlijst worden goedgekeurd.
3. Mededelingen
a. GMR
Er zijn alleen agendapunten binnengekomen, nog geen notulen van de GMR.
Bas van Beem is uitgenodigd voor de MR vergadering van 20 juni a.s.
b. Oudergeleding
Eerste schooldag na de meivakantie is in de groepen 1-2 onrustig gestart.
c. Personeel
De Koningsspelen waren erg leuk en sportief!
Groep 8 heeft de Centrale Eindtoets afgerond, half mei verwachten we de uitslag.
d. Bevoegd gezag
i. Personeel
Mirjam start na de meivakantie met haar werkzaamheden in groep 4.
Hilde blijft na de meivakantie afbouwen op de Molenwerf en opbouwen op de
Kaardebol.
Marga komt na haar ziekte nog niet terug voor de groep, ze gaat wel rustig opbouwen.
Sandra doorloopt een traject m.b.v. de bedrijfsarts en is langdurig afwezig.
Voor beide groepen wordt gehoopt op vaste vervanging vanuit IPPON.
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4. Voortgang actieplan Kaardebol
Actieplan
We ‘liggen op koers’ met het actieplan.
De groepsbesprekingen zijn afgerond.
De volgende punten komen de komende weken aan bod:
-Gesprekken 360 graden feedback.
-Beoordelingsgesprekken in juni.
- 4D analyse (juni)
-Mobiliteitsrondes worden komende week afgerond.
-Leerkrachten die de school gaan verlaten, krijgen een overdrachtsdocument van de
gesprekkencyclus
mee voor hun nieuwe directeur.
In juni vindt de evaluatie van het actieplan plaats.
Haiko plaatst een opmerking over het evalueren en waarborgen van gemaakte stappen.
Koen vraagt de oudergeleding mee te denken over evaluatie van het actieplan, welke
punten moeten gehandhaafd blijven en welke nieuwe thema’s kunnen aan bod gaan komen
in het volgende schooljaar? Tijdens deze vergadering worden alvast genoemd:
ouderbetrokkenheid, gedifferentieerd werken en de algemene communicatie.
5. Multiculturele week

Multiculturele week
Er wordt gewerkt aan een intern en extern programma voor de MCW van 26 -30 juni.
Idee is om vanuit vijf werelddelen allerlei workshops aan te gaan bieden, bijv. sport,
kleding, koken etc.
Op maandag t/m vrijdag staan Feest, Sport, Muziek, Voeding en Dans centraal, waarbij vrijdag
wordt afgesloten met een groot (wijk)feest.
De leerkrachten ontwerpen leervragen met de leerlingen en gaan vanuit die vragen aan de
slag met het leerlingprogramma onder schooltijd.
Er is een grote groep aan het ontstaan met externe contacten die wil helpen tijdens de MCW.
Vergunning is binnen, sponsoring wordt aan gewerkt.
6.

Status verkiezingen MR
Er komt een ‘open sollicitatie’ voor de MR oudergeleding in de nieuwsbrief. Haiko maakt dit
stukje. Ook de OV maakt een soortgelijk stukje voor in de nieuwsbrief.
Het is gewenst om de nieuwe leden uit te nodigen voor de vergadering van 20 juni.

7. Concept schoolgids ‘17/’18
Het concept is verstuurd naar de oudergeleding. Zij zorgen voor op- en aanmerkingen voor
deze versie (per mail naar Eefke en Koen).
Op 1 juni is dan de uiteindelijke versie klaar.
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8. Evaluatie 5 gelijke dagen model
Corrie en Janneke zorgen voor de evaluatie binnen het team (per mail).
Er komt vervolgens namens de MR een stukje in één van de nieuwsbrieven over de evaluatie.
9. Vakanties/ vrije dagen ‘17/ ‘18
Planning vakanties en vrije dagen komt z.s.m. naar de MR om mee te kijken naar de data.
10. Rondvraag in aanwezigheid directie
11. Voortgang werving nieuwe directeur
Op dinsdag 16 mei 2017 vinden de gesprekken plaats met de BAC.
12. W.v.t.t.k. en Sluiting
Haiko sluit de vergadering om 21.37 uur.

3

