
Notulen   MR   woensdag   11   september   2019.  
Aanwezig:   Wendy   Kanis   (voorzitter),   Kalinka   Loos,   Marco   Lagendijk,   Lucie   de   Looze,   Theo  
Douma   en   Wendy   Carlebur   (notuliste)   Petra   Zonneveld  
 
Opening   en   welkom   Wendy  
 
Wendy   en   Petra   denken   na   over   de   cursus   voor   de   MR  
Lucie   en   Kalinka   bespreken   het   in   de   GMR  
 
Schoolgids   en   schoolplan   zijn   goedgekeurd   door   MR  
 
Schooljaarplan  
Definitie   MD   profiel   en   datamuur   besproken.  
Wendy   K.:   Wie   borgt   de   doelen?   Wie   voeren   de   acties   uit?,   
Theo   vult   het   document   aan,   zodat   dit   ook   geregistreerd   wordt  
 
Theo   vertelt   over   hoe   het    schooljaarplan   tot   stand   is   gekomen   (met   ouders   en   kinderen).  
Door   middel   van   het   schooljaarplan   is   het   duidelijk   waaraan   de   school   werkt   en   hoe   we   ons  
kunnen   profileren   (raketklas/plusaanbod,   onderzoekend/ontwerpend   leren,    school   in  
beweging)  
De   basis   is   op   orde,   we   kunnen   verder   bouwen.  
Elise   gaat   de   opleiding   doen   voor   hoogbegaafdheid.   Elise   en   Petra   gaan   zich   inzetten   voor  
het   plusaanbod.  
Door   hulp   van   Eiland   Marlyne   is   er   extra   hulp.  
We   gaan   aan   de   slag/   bouwen   voort   aan   het   profiel   van   de   school:   twee   gymmomenten   door  
vakleerkrachten,   motorische   screening   voor   de   kleuters   met   Alles   Kidz,   Fit&Vaardig,  
sportabonnement   met   Rob   Storm,   hij   coördineert   op   dit   moment   de   sportactiviteiten.   Het   plan  
is   om   dit   intern   uit   te   laten   voeren.,   Beweegwijs:   buitenactiviteiten   structureren.   
 
Leerlingaantal   groeit   geleidelijk.   De   populatie   kinderen   verandert   door   nieuwe   leerlingen   op  
school   (overstappen   van   school).   
 
Pestprotocol  
Goedgekeurd   door   MR  
Petra   is   de   aandachtsfunctionaris   en   pestcoördinator  
Rashnie   is   de   vertrouwenspersoon  
 
Marco   gaat   het   team   trainen   m.b.t.   agressie   op   5   februari   of   14   april  
De   taken   moeten   worden   besproken/verdeeld.  
Dit   komt   voort   uit   een   risicoanalyse.  
 
GMR  
Er   is   nog   geen   nieuwe   GMR   vergadering   geweest   sinds   de   vorige   MR   vergadering  
 
MR   Reglement  
De   vorige   reglementen   waren   gedateerd,   ze   worden   geüpdatet.   
 
Taakverdeling   MR  
Kalinka   en   Lucie   blijven   in   de   GMR  



Wendy   is   nu   secretaris   en   voorzitter,   bij   voorkeur   één   van   deze   taken   bij   iemand   anders.   
Marco   denkt   na   over   secretariaat   
 
Wendy   K.   heeft   besloten   om   te   stoppen   na   dit   schooljaar,   ze   moet   zich   toch   verkiesbaar  
stellen   vanwege   het   termijn.   Er   moet   worden   gekeken   naar   vervanging.   
 
Agendapunt   voor   volgende   keer:  
Bespreken   met   Theo   -   Workshops   door   Marlyne   (onderzoekend   en   ontwerpend  
leren/werkdrukverlaging)  
Reglement   MR   afmaken  
Taakverdeling   (Wendy   K.   heeft   nu   twee   taken)  
Aan   Theo   vragen   voor   een   bericht   op   SS   m.b.t   de   schoolgids,   pestprotocol   etc.   
Een   stukje   schrijven   direct   na   de   vergadering   voor   een   jaarverslag   MR  
 


