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mr-vergadering 20-6-2016
Pieter, Sjoerd, Anne-Greet, Marja, Frenny, Wies, Frank en Kim
Chantal

1. Opening.
Pieter opent de vergadering.
2. Vaststellen agenda
Er zijn geen wijzigingen van de agenda.







3. Notulen
Voortaan geen namen meer opnemen in de notulen, maar wijzigen in bijvoorbeeld een collega;
Het einde van het MR-lidmaatschap van Wies alsnog in de notulen opnemen.
4. Uitslag scholen met succes
De gehele uitslag komt in de dropbox, op de website komt een samenvatting van 4 pagina’s en
in het schakeltje heeft een hele korte versie gestaan;
Er zijn weinig verschuivingen ten opzichte van 2 jaar geleden;
Opvallend is dat de tussenschoolse opvang als negatief wordt gezien door zowel ouders als
leerlingen;
De verkeerssituatie bij de school is net als bij veel scholen een aandachtspunt

5. Stageprotocol
De schakel staat open voor studenten. De PABO Den Bosch was ooit de grootste leverancier van
studenten. Deze PABO gingen meer eisen stellen aan bijvoorbeeld de formatie. Hierdoor kwam de
schakel niet langer in aanmerking.








6. Formatieplan
Prognose van de leerlingenaantal. Op bestuursniveau wordt vanaf 2020 stabilisatie van
aantallen verwacht. Voor Ammerzoden is nog niets bekend.
Er was eerst sprake van meerdan 1 groep 3. Nu niet meer, omdat door verhuizing, vertrek naar
het bijzonder onderwijs en langer kleuteren het aantal minder blijkt.
De invalleerkracht staat structureel ingeroosterd als vervanging van een zieke collega.
Groep 3 is redelijk groot met 29 kinderen.
Groep 4 zijn 2 kleine groepen van 21 kinderen.
Groepen 5, 6 en 7 zijn rond de 30 kinderen.
De formatie is akkoord.

7. Inbreng Frank
De schoolgids is nog voor de zomer gepland. Frank stuurt deze door met aan ons het verzoek om
inbreng. Er is geen vergadering meer, dus dit gaat via de mail.
8. Inspiratie
 Website n.a.v. radio-interview de makersmovement is door Sjoerd doorgestuurd;




De website geeft voorbeelden als kinderen kunnen makkelijk consumenten worden. Ze kunnen
echter ook veel creatieve dingen doen.
Ideeën voor inspiratie zijn:
o Kanjerpresentatie (Shelby): waar staan we en waar gaan we naar toe.
o iPad onderwijs (Chantal)

9. Activiteitenplan
 De eerste vergadering: bespreken samenwerking OV/MR te voorbereiding gezamenlijke avond
 Oktober: zwarte piet
10. Data vergadering rooster
Kim maakt een planning.
11. Evaluatie MR-jaar
Positief:
 Begroting beter leesbaar dan voorgaande jaren
 1 maal per jaar bezoek bestuur
 Samenwerking gezamenlijke avond met OV
 Heldere/integere wijze van behandeling continurooster door ouders
 Eerste stap op het gebied van inspiratie (blijvend punt van aandacht)
 Door op tijd de juiste stukken te ontvangen is het mogelijk het goed te bespreken
Aandachtspunt:
 Beperkte/geen inbreng van ouders.
12. Binnengekomen post
Geen
13. GMR
Geen
14. Cursus
13 september cursusavond half 8
15. Rondvraag
 GMR-termijn van Kim is afgelopen. Kim is herkiesbaar en wordt bij deze door de MR
herkozen
 Entreetjes is dit jaar niet in groep 5 afgenomen: waarom? Cito heeft deze toets geschrapt.

