Notulen MR
Onze Bouwsteen
Datum: 4 december 2018
Tijd: 20.00 uur tot 22.00 uur
Opening vergadering om 20:00.
Aanwezig: Annuska, Hugo, Hanneke
Reggy sluit om 21:00 aan vanuit dorpsraad
Notulen vorige vergadering
Er wordt op dit moment opgeruimd binnen de school. Daarna komt de ruimte
boven beschikbaar voor bijvoorbeeld techniek.
Directie is nog niet teruggekomen op vraag PMR over mobiliteitsbeleid. Dit
zetten we volgende keer opnieuw op agenda.
De TSO wordt op dit moment nog opgevangen door de (vervangende)
onderwijsassistent.
Algemene ouderavond begin schooljaar: n.a.v. avond voor ouders door MR
afgelopen schooljaar is afgesproken dat ouders van instromers ook uitgenodigd
worden. Wij zijn benieuwd hoe dit verlopen is.
Website
Website zou ge-update worden. Dit is nog niet gebeurd. Laatste nieuws is van
datum 14 maart 2018. Dit is geen visitekaartje voor de school. De notulen staan
ook al meer dan een jaar niet op de website.
Ouderportaal
Vraag vanuit MR: wordt ouderportaal geactiveerd of blijft informatiestroom
lopen via e-mail.
Mededelingen door directie
Punten door directie

Middelen werkdrukverlaging
Wat is de status van deze middelen? Wat is er uitgegeven? Is vervangen van
docenten met huidige vervangerspool reëel?
Reggy sluit aan namens dorpsraad Beugen
Dorpsraad heeft afgelopen jaar enquête over leefbaarheid uitgevoerd en ook
aantal brainstormsessies met dorpsbewoners georganiseerd.
Uit de sessie met ouderen kwam o.a. dat zij contact met jongeren missen.
Naar aanleiding hiervan is opgepakt dat kinderen van groep 8 pannenkoeken
bakken voor ouderen uit Beugen.
School staat open voor samenwerking. Annuska inventariseert in team wat
ideeën zijn, Reggy doet hetzelfde bij de ouderen.
Ideeën:
- Talentenuur
- Spelletjes met ouderen
- Kerstmarkt is dit jaar toegankelijk voor iedereen
- Met school eieren eten (of serveren) bij matinee kermis
- Voorlezen
- Klusdagen
- TSO
Kamp 7/8
13 december 2018 komt een werkgroep bij elkaar, bestaande uit aantal ouders
en docenten. Verzoek vanuit MR om daarna snel terugkoppeling te verzorgen.
- Vraag ouder: leerlingen bij oudergesprekken
- MR mail: problemen

Leerlingen bij oudergesprekken
Een ouder heeft gevraagd of kinderen bij oudergesprekken kunnen gaan.
Dit is vorig jaar ook als opmerking / verzoek ook bij de ouderavond van de MR
gekomen. Afgelopen schooljaar zijn kinderen voor het eerst bij de voorlopig
adviesgesprekken geweest (eind groep 7). In team wordt besproken hoe team
dit verder bespreekt.
Schoolplan zorg
Bespreken we volgende keer. Deze hebben we nog niet ontvangen.
Statuten
Hugo maakt concept statuten MR Onze Bouwsteen.
Geen directeur, IB-er ziek; Michelle vervangt haar, maar is geen IB-er, ziekte in groep 1-2,
Stella is er voor 2e jaar, Annemarie 1e jaar, Carla 2e jaar, Claudia vervangen geweest.

