Notulen MR vergadering 1 april 2019
Aanwezig: Joost, Astrid, Mathilde, Hiske, Karin, Claudia, Maarten (locatiedirecteur, eerste deel
vergadering)
Niet aanwezig: 1
2
-

-

-

-

-

-

-

Opening en vaststellen agenda
Hiske opent de vergadering. We houden een kort voorstelrondje, waarin iedereen vertelt wat
hij/zij voor werk doet (ouders) of welke taken hij/zij heeft, naast onderwijs geven
Standaard punten MR - locatiedirecteur
Notulen MR vergadering d.d. 30 januari 2019
De notulen worden goedgekeurd.
Actielijst 30 januari 2019:
1. We spreken af dat we geen MR-foto op de website zetten, maar afzonderlijke foto’s van de
leden. Maarten heeft de foto’s van de personeelsleden al, de ouders zullen eigen foto
opsturen. De tekst op de website ook aanpassen aan nieuwe samenstelling Actie Claudia,
Karin, nieuw lid + Maarten
2. Vanuit het team komt een werkgroepje rondom continurooster. Zij gaan verschillende
invullingen van het continurooster bekijken en voors en tegens bij elkaar zetten. Deze
werkgroep gaat in schooljaar 2019/2020 van start. Op agenda terug laten komen. Actie
Karin
3. Afgerond
4. Is gebeurd. Er is een ouder die gereageerd heeft. Zij wordt gevraagd om de volgende
vergadering bij te wonen. Kan van lijst af.
5. Is gebeurd. Maarten heeft geen reacties op de oproep gekregen. Kennelijk is er geen animo
voor. Kan van lijst af.
6. Afgerond
7. Staat op agenda. Kan van lijst af.
8. Blijft staan.
9. Staat op agenda. Kan van lijst af.
10. Afgerond
Vragen en mededelingen vanuit MR voor locatiedirecteur
Ziekteverzuim: Wonderwijs kent zelfde ziekteverzuim als de andere OOK scholen. Akorda is
langs geweest om allerlei vragen te stellen. Vooral ondersteuning jonge docenten heeft de
aandacht.
Kamp groep 8: De kosten zijn dit jaar verhoogd naar 90 euro. Is de locatie en wat de kinderen
krijgen, die 90 euro waard? Maarten gaat Elizabeth vragen om met voorstel te komen voor
mogelijke andere locaties. Actie Maarten
Mededelingen vanuit de locatiedirecteur
Verkeersouder gaat in september praatje geven
Rondje langs de groepen
* (besloten)
* (besloten)
* Yvonne gaat half juni met zwangerschapsverlof
* Martine begint 4 april begint weer, eerst alleen IB taken, nog verlof voor onderwijstaken
Mededelingen vanuit OOK-directieoverleg:
Maarten is bezig met het strategisch beleidsplan. Pitch gehouden over SWOT Wonderwijs,
kernpunten worden: gepersonaliseerd leren, eigenaarschap, toekomstgericht onderwijs
Mededelingen vanuit GMR
Er is overleg geweest met de Raad van Toezicht. Er was niemand van Wonderwijs aanwezig.
Ingebrachte stukken locatiedirecteur

-

-

3.
4.
-

5
6
-

(besloten)
Toelichting trendanalyse tussenopbrengsten CITO: Met elke groep resultaten besproken.
Kritisch naar zichzelf en resultaten gekeken. Dagelijks functioneren blijft belangrijkste. Spelling
5,6,7 onvoldoende. Begrijpend lezen gaat de groei niet hard genoeg. Manieren bedacht om
zwakke punten te verbeteren.
Schoolplan. Wat zijn volgens de MR-oudergeleding de sterke punten van de school? Waarmee
onderscheiden wij ons in IJsselmuiden? Waar liggen kansen?
Gebouw, bieb, wereldoriëntatie (wereldburger), stabiel team, gedifferentieerd team, creatieve
uitjes, omvang school, openbaar onderwijs, samenwerking Partou, Quintus.
Rondvraag
Geen
Maarten verlaat de vergadering.
Standaard punten MR
Notulen OR vergadering: geen nieuwe notulen ontvangen
Ingekomen stukken: Vraag over continurooster -> is besproken bij de actiepunten
MR vergaderstukken/punten
Statuten MR, Reglement MR, Huishoudelijk Reglement MR: De MR statuten, MR reglement en
Huishoudelijk Reglement worden vastgesteld.
Bezetting MR, afvaardiging GMR
 Claudia wil wel voorzitter worden
 Hiske neemt volgende keer afscheid, een andere ouder komt dan kijken.
 Astrid, Joost en Mathilde verwachten volgend jaar ook deel te nemen aan de MR, maar dat
is nog niet zeker.
 Volgende vergadering kijken we wie namens de ouders naar de GMR vergaderingen gaat.
Rondvraag
Naar welke scholen gaan de kinderen van groep 8? Er gaan meer kinderen naar Ichtus dan
andere jaren. Andere kinderen gaan naar Almere college.
Hoe staat het met het snappet protocol? Is daar al een aangepaste versie van? Niemand weet
het. Karin zet het op de agenda voor de volgende vergadering. Actie Karin
Afsluiting.
Hiske sluit de vergadering.

Actielijst
Nr
1

Datum:
2018-2019

Actie:
Afzonderlijke foto inleveren voor op website
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20190401
20190130
20190401
20190401
20190401
20190401

Tekst website aanpassen samenstelling MR
Klokkenluidersregeling op agenda GMR zetten.
Elizabeth vragen om alternatieve locaties groep 8
Snappet protocol op agenda zetten
Voortgang onderzoek continurooster op agenda houden
Afvaardiging GMR 2019/2020 op agenda zetten

Vergaderdata 2018-2019:
MR vergaderingen, eerste deel met Maarten:
GMR vergaderingen (voor Joost en ?):

Wie:
Claudia, Karin +
nieuw lid
Maarten
Joost
Maarten
Karin
Karin
Karin

-

Do 27 juni 2019

