Notulen Vergadering MR Basisschool St. Jozef, Altweerterheide
dd. 17-1-2017
Aanwezig: Maria Gubbels (MG), Ingrid Hermans (IH), Wendy Janssen (WJ)
1. Opening en evt. nagekomen agendapunten
Thema tussenschoolse opvang wordt toegevoegd aan de agenda onder punt 3a
2. Notulen vorige vergadering en actielijst
Notulen:
De notulen worden goed gekeurd met dank aan IH voor het maken van de notulen.
Besluitenlijst:
Op 4 oktober 2016 is de schoolgids geaccordeerd.
Actielijst:
- RIE: een nieuwe RIE wordt binnenkort aangeboden
- Evacuatieoefening is uitgevoerd
- 17-1 Agenda en notulen doorsturen (IH)
- 04-10 Jaarverslag 2016 maken (WJ)
3. Mededelingen en ingekomen post
- Vanaf de volgende vergadering komt Marjon Brul de MR versterken vanuit de
personeelsgeleding.
- Pedagogisch werkplan ligt ter instemming: Wordt volgende vergadering behandeld.
3a. Tussen schoolse opvang
- Verhoging bijdrage ouders ligt ter instemming. MR stemt in.
4. Inbreng OMR
- De oudergeleding heeft geen actuele inbreng.
5. Open Dag maart 2017
- PR Open dag blijkt geen extra leerlingen op te leveren.
- Kinderen komen vooral vanwege wijkgebondenheid van de school.
- MR benadrukt nut van Open Dag vanwege open karakter van de school, wellicht in
toekomst in combinatie met fancy fair achtige activiteiten.
6. Info vanuit de GMR
- Zie notulen 18-10-2016 en 19-12-2016
7. Ervaringen info-avond ouderbetrokkenheid (organisatie GMR)
- Ervaringen over deze avond worden uitgewisseld.
8. Algemene gang van zaken op school
- Jessie Theunissen nieuwe leerkracht op school. Zal vooral werkzaam zijn in de onderbouw.
Ze stelt zich voor in de eerstvolgende Joepie.
- De school is zich aan het ontwikkelen volgens de SLIM FIT methode.
- De EHBO groep in groep 8 is gestart.
- Nieuw kunst en cultuur project in groep 7/8 in het kader van “kijk op de wijk”,
- Vanaf 20-2 start het muziekproject weer, eind optreden op 30-6
- In groep 1-3 is Jessy Stroeks klassenassistent in opleiding.
9. Rondvraag en volgend overleg
- Geen bijdragen voor de rondvraag.
- Volgend overleg is gepland op 21-3-2017

Actiepuntenlijst:
Datum

Onderwerp

Actie

17-1-2017
04-102016

RIE
Agenda en
notulen
doorsturen
naar H. Smits
Activiteitenplan

MR wacht nieuwe RIE af.
Degene die de notulen
opgesteld heeft stuurt deze na
vaststelling door naar H. Smits.
Agenda doorsturen
h.smits@bs-st-jozef.nl
Reactie doorgeven aan MG

Jaarverslag
2016

WJ zoekt verslag 2015 op.
Jaarverslag 2016 uitwerken

04-102016
04-102016

Eigena
ar
MG
allen

Deadline

doorlopen
d

MG

WJ/IH

1-11-2016

WJ/IH

1-2-2017

Vragen en/of opmerkingen kunt u stellen aan de leden van de MR:
Namens de ouders: Wendy Janssen (w.ja@home.nl) en Ingrid Hermans
(gi.budding@landvanhorne.nl)
Namens het personeel van de school: Maria Gubbels en Marjon Brul

Status

