Agenda MR vergadering – 3 februari 2020
Item

Agendapunt

1.

Opening en Welkom

2.

Notulen vorige vergadering

3.

Actiepuntenlijst
- Verantwoording fusiegelden is na herhaaldelijk
verzoek geleverd, maar inhoudelijk onvoldoende
duidelijk. Loeky zal (ook namens de MR) om nadere
toelichting vragen. Tot die tijd zal de MR de huidige
verantwoording niet goedkeuren.
- Oriëntatie op andere schoolgidsen door MR-leden.
Winst is vooral te behalen t.a.v de vorm i.p.v.
inhoud. Nadia zal kijken of het mogelijk is een
student grafische vormgeving te betrekken. Op de
korte termijn komt de focus te liggen op een
promotiefilmpje over de school.
- Meer inzichtelijk maken sociaal-emotionele
ontwikkeling bij kinderen. Dit thema is besproken in
de teamvergadering. Besloten is dat het blijvende
focus behoeft in de 10-min gesprekken en dat de
aandachtspunten uit de signaleringsvragenlijsten
meegenomen worden. De resultaten van de lijsten
op zich zullen niet gedeeld zullen worden met
ouders. Er zal nog besproken worden in hoeverre,
en op welke manier delen van Parnasis met ouders
gedeeld zullen worden.
Kwink nieuws zal in de nieuwsbrief opgenomen
worden om de transfer naar thuis te vergroten.

4.

Bestuursbesluiten

5.

Ingebrachte Punten
 Nieuwe school update / rol stuurgroep
Op dit moment is het de vraag wie de bouwheer worden.
De stichtingen zullen dit niet op zich gaan nemen.
Haalbaarheidsonderzoek moet nog uitgevoerd voeren.
Op de nieuwe website zal een afzonderlijke tegel komen
met informatie over de nieuwe school. De nieuwe website
laat echter lang op zich wachten.
MR zal bij bestuurder navragen wat de planning is t.a.v de
nieuwe website.
 Oriëntatie op peuterspeelzaal binnen de
basisschool. Wordt gebrainstormd over ideeën door
Loeky en Kibeo.
 Enquête communicatie. Wordt vervolgd, aangezien
enquete nog niet af is.
 Situatie groep 1. Deze zal op opgesplitst worden in
2 groepen. Er is voor 2,5 maand een extra

Categorie

Ingezonden
stukken

Eveline

info

Loeky

Alle MRleden

Pauline
(namens
teamleden)

info

Loeky

leerkracht beschikbaar. Of er zal zo snel mogelijk
een onderwijsassistent aan de groep gekoppeld
worden. Voorkeur gaat uit naar zo snel mogelijk
splitsen en een extra leerkracht, aangezien er veel
tijd kwijt is aan organisatie/planning, en de klas er
vol blijft wanneer alle leerlingen bij elkaar in 1 groep
zullen blijven.

6.

Doelen MR komend schooljaar
- Afspreken met de Willem
- Nadenken over verbeteren communicatie
- Ouderparticipatie verhogen door gebruik te maken
van talenten van ouders.
- Nadenken over thema’s die te maken hebben met
onderwijs dat deugd

7.

GMR:
 Themabijeenkomst 12 nov 2019
GMR heeft een nieuwe structuur. Nog steeds vacatures
voor de oudergeleding binnen de GMR. Contactpersoon
GMR is nog niet bekend.

8.

9.

Rondvraag
- Onduidelijkheid over welke leerkracht als 1e afvloeit
vanuit de MR. De leerkrachten zullen dit met elkaar
kortsluiten en volgende keer mededelen.
Afsluiting

Alle MR
leden

Nadia

