Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van de MR.
Agenda MR vergadering van dinsdag 7 juni 2016
Zichthof 11, 20.00 uur
1.opening
2.vaststellen agenda
BPS toegevoegd
3.notulen van de vergadering van 12 april 2016
Chris van Meurs ipv Jelte
4.ingekomen post
5.mededelingen directie
- schoolreizen 15-16: Bedragen blijven hetzelfde. Bestemmingen zijn weer een verrassing.
- schoolplan Plan was om dit jaar het schoolplan voor de fusieschool te maken. Dit lukt niet. Weer
uitstel van Inspectie gekregen om dit voor de herfstvakantie af te hebben.
- Digitaliseren van de school: Chromebooks voor de groepen 5 met daarop Snappit.
- formatie
- jaarplanning Is er al uit gegaan. 2 Weken meivakantie waarvan de 2e week door personeel gewoon
gewerkt moet worden.
- jaarplan Is geëvalueerd. En de nieuwe komt eraan. Schoolgids komt er ook aan.
- jaarvergadering 12/10 MR/OV tijdens de koffie-contactochtend 08.45u – 09.30u Jaarverslag moet
ook weer gemaakt worden. Er moet door iemand weer 1 document van gemaakt worden.
(Nicolette/Erik) Jeroen en Arianne maken een ‘stukje’ voor het jaarverslag. Datum voor inleveren
stukjes: 21/9 MR-stukje naar Susan.
- Fietspad: Het gaat gebeuren in de zomervakantie. Gemeente en bestuur bekostigen het.
- IKC: Draait al. Pinkeltje, De Driesprong doen al mee aan thema’s en zijn vaak in de school te vinden.
Ze hanteren al dezelfde routines. De WE school was de eerste. De AkkerDijk is dan de tweede.
6. BPS: De blije school… Notulen komen niet bij alle leden aan. De leerlingenraad loopt nog niet echt.
Maar daar wordt aan gewerkt dmv een onderzoek waarbij de kinderen betrokken worden. Thema
taalgebruik is nu aan de gang. Het is rustiger op de gang. Vooral de nadruk op positieve
bekrachtiging. Wellicht een overkoepelend startthema: ‘Bouwen aan een positieve school’ voor
2016-2017?
7. MR info Jeroen en Arianne prikken datum voor aanpassingen MR-info en sturen hem daarna naar
Susan.
8. GMR Er is (nog) geen afgevaardigde van.
9. wvttk (wat verder ter tafel komt) en rondvraag
- OV vergaderingen data worden naar Susan gemaild.
- MR afgevaardigde worden ingepland voor aanwezigheid bij OV vergaderingen.
- Regiodag Dalton: Top.
- Ingebracht punt door ouder voor op volgende agenda: Beleid Sint viering.
- Susan mailt opzetje vergaderdata 16-17 voor MR

