Notulen MR vergadering 13 april 2016
Aanwezig: Ronald Heersink (voorzitter) , Willeke Kauw, Corien de Wolff, Hetty Sibbald,
Annemiek de Vries (namens directie).

 Welkom
De voorzitter opent de vergadering en heet ons welkom.
 Ingekomen stukken
 Agenda
- groep 4/5
- sociaal-emotioneel programma
- continurooster
- personeel
- bezoek bestuur COG
- management rapportage
- formatie
- nieuwbouw
 Groep 4/5
Jelte v/d Kooi is op bezoek geweest in de groep en heeft met Annet en Petra
gesproken. Petra en Annet ervaren de coaching van Jelte als zeer prettig.
 Sociaal-emotioneel programma
Na de zomervakantie willen we starten met een sociaal-emotioneel programma.
Annemiek, Corien, Jannet en Hetty zitten in de werkgroep en doen onderzoek naar
verschillende programma’s (Kiva, Vreedzame school, Kanjertraining, Rots & Water).
Woensdag 20 april hebben zij hun tweede vergadering hierover.
 Continurooster
Annemiek heeft van slechts één ouder een reactie gehad op het besluit. Volgende
stap in het proces is op zoek gaan naar professionele opvang. Ook heeft Annemiek
binnenkort een gesprek met de contactpersoon van het COG die deze trajecten
begeleidt. In de teamvergadering van 25 april besluit het team over de pauzes.
Het streven is dat we bij de start in de nieuwe school een integraal kind centrum zijn
en dus kinderen opvangen van 0 tot 12 jaar van 7 uur tot 19 uur.

 Personeel
- Het bestuur is druk met de Wet Werk & Zekerheid. Deze wet is nog niet van de
baan en zou betekenen dat alle tijdelijke leerkrachten er per 30 juni uit moeten. Hier
maken we ons zorgen om.
-

Juf Janneke gaat per 1 juni uit het onderwijs.

 Bezoek bestuur COG
Op 29 maart brachten Albert Veldhuis en Ger de Vos een bezoek aan onze school. Dit
bezoek hebben we kort geëvalueerd.
 Management rapportage
- Vorige week heeft het team een vergadering gehad met als thema ‘identiteit’.
- We bespreken de citoscores van januari.
- Ronald wil het team een compliment geven over de wijze waarop zij tijdens de
rapportgesprekken de citoscores met ouders bespreken.
 Formatie
Annemiek heeft volgende week het eerste gesprek over de formatie voor het nieuwe
schooljaar.
 Nieuwbouw
We liggen op schema. De oplevering is, zoals het nu lijkt, in november 2016.

