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1

Opening
Ben opent de vergadering. Fré de Jonge en Michel Riemersma zijn nieuw en stellen zich even voor.
Fré vindt vergaderen leuk en wil wat dichter bij het vuur zitten.
Michel vindt het leuk om als ouder bij te dragen wat er gebeurt, ik overleg te gaan met andere ouders.
Heeft inmiddels een basiscursus MR gevolgd van CNV.
Ben geeft aan dat er drie mannen gereageerd hadden op de vacature in de MR. In goed overleg is er
besloten dat er één doorgaat zonder dat er daarbij een verkiezing uitgeschreven hoefde te worden.

2

Mededelingen
Geen

3

Ingekomen post
In het postvak:
-2 enveloppen die we ongeopend doorschuiven naar volgende vergadering, door afwezigheid Jacomine.

4

Vorige notulen
Verslag:
Opmerking Arja t.a.v. vorige notulen Engels is op proeflicentie en gaat in alle wrs aangeschaft worden.

5

GMR
Opmerking dat Fré “hoofd-terugkoppeling” is, en zij zorgdraagt dat Dick in de GMR en de MR ‘t Anker
twee kanten op communiceren.

6

Agendapunten vanuit de directie/bovenschools bestuur

Veiligheidsprotocol
Veiligheidsprotocol is af. Arja geeft aan dat soms lastig is omdat er een grijs gebied zitten tussen
problemen oplossen in standaard pedagogisch klimaat en het strikt volgen van het protocol. Voorbeelden
worden gegeven. Ben geeft aan dat protocol altijd in de praktijk werkbaar moet zijn, anders zou protocol
herschreven moeten worden.
Zwarte Piet
Binnen de MR zijn geen signalen binnengekomen over zwarte piet en de MR kan zich vinden in de lijn die
de school kiest door het sinterklaasjournaal te volgen.
Informatievoorziening ouders.
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Arja geeft aan dat er veel verschillende signalen zijn over de communicatie. Van te veel tot veel te
weinig, van liever digitaal vs liever een briefje. MR denkt dat vaste momenten, en korte teksten al een
verbetering zijn, digitaal heeft wel de voorkeur omdat briefjes vaak vertraging opleveren. Vrije dagen
duidelijk communiceren door dit ook bij de deur te hangen.

7

Agendapunten vanuit de MR
Hoe gaat het unit-lesgeven? (Horizontaal programmeren)
Eerste week was wat chaotisch. Enige wanhoop bij leraren, maar dit hebben de kinderen niet gemerkt en
momenteel loopt het goed. Groep 2/3 heeft voornamelijk de laatste drie weken enorme stappen
gemaakt. De uitval van Kelly na enkele weken heeft hier in meegespeeld. Bij groep 1/2 is het een succes.
Groep 7/8 heeft er nog de meeste moeite mee, die zijn het langst andere manier van lesgeven gewend.
Leraren geven aan de rust het belangrijkste is waar ze op moeten letten. Ineke van Zijl heeft 2
koersobservaties gedaan en tips en trics meegegeven over wat beter kan.

Vanuit het werkplan stippen we een aantal zaken aan:
-data volgende vergaderingen:
26 okt Quickstart
18 nov
14 jan
8 maa
11 mei
23 jun
-taakverdeling:
Michel Riemersma is vice-voorzitter voor het geval Ben afwezig is.
Annelies Dingemans is penningmeester (hadden we niet)
Jacomine Tavenier blijft secretaris
-punten waar de MR dit jaar aandacht aan wil geven:
• Unitonderwijs (hoe gaat het?)
• Communicatie (van/naar ouders, kinderen, teamonderling)
• Leefklimaat/veiligheid
• Ouderparticipatie (Actief benaderen ipv passief via digitale wegen)
Opmerking: communicatie over andere schooltijden direct in het nieuwe jaar vast een reminder aan
ouders.
-Teambuilding OC, Team en MR, rond de kerst een borrel met de drie groepen. Annelies neemt de regie.
-jaarverslag OC? Moeten we nog krijgen en vaststellen. Te laat dit jaar denken wij.
8

Besluitvorming
geen

9

Rondvraag/ W.v.t.t.k.
-Michel vraagt of documenten niet op een digitale plek kunnen. Ben onderzoekt of Dropbox mogelijk is.
-Michel geeft aan dat het wellicht makkelijk is om documenten in een vaste format aan te bieden. Zodat
we weten wat we moeten doen met de documenten.

10

Afsluiting
Ben sluit de vergadering om 21.15 uur.

Volgende vergaderingen
26 okt Quickstart, 18 nov MR-vergadering
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Actielijst
Actie

Wie

Wanneer

Stukken vóór MR-vergaderingen versturen

Directie

paar dagen voor elke vergadering

Stukje schrijven voor de nieuwsbrief

secretaris

na elke MR-vergadering

Post scannen op relevantie

secretaris

vóór elke volgende vergadering

Werkzaamheden website: verslagen laten publiceren en

secretaris

na elke MR-vergadering

Fré

na elke vergadering

??

2015/2016

actualiteit MR-deel bewaken, checken of verslagen op website
geopend kunnen worden
2

Terugkoppelen aan team wat er in MR vergadering is
besproken

3

Communicatie intern (leerkracht/leerkracht) en
leerkracht/ouders over (zorg)leerlingen verbeteren: welke
acties onderneemt de school hierin?

4

Dropbox voor MR uitzoeken

Ben

Voor 18 nov

5

Jaarverslag OC

Annelies

Voor 18 nov
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