Medezeggenschapsraad
De Toverlaars

openbare school voor basisonderwijs

Notulen MR: donderdag 16
januari 2018
Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig: Barry, Sandra, Inske Marie-José, Patricia, Johan en Tineke.
Afwezig: Notulist: Tineke van Sprundel
1. Opening
2. Bespreekpunten MR
 Kanjerinterventie: mail van ouders ontvangen bij de MR en directie.
Zorgen rondom groep 5. Nadere toelichting gekregen van mevr. Jaspers.
Er wordt vanuit ouders meer duidelijkheid/openheid gevraagd. Er zijn al
verschillende vervolg stappen ondernomen.
o Er is onduidelijkheid over de kanjerinterventie, wat is de rol van de
ouders, wat is het doel? Er komt een extra informatiebrief voor de
ouders van groep 5.
o Vragen/opmerkingen over de brief rond mailen binnen de MR leden.
o Reactie geven op de mail aan de klassenouders. (reeds gedaan 17—
1)
 Verkiezingen MR: Van twee leden is het termijn verlopen, zij stellen zich
herkiesbaar. Voordat we verder gaan met de verkiezingen wordt er goed
nagezocht wat de regels zijn. Hier komt Tineke via de op terug binnen de
MR.
 Digitaal veiligheidsplan: interne/externe vertrouwenspersoon zijn
aangesteld. Mag ingezien worden door de MR.
 Jaarplan/schoolplan: loopt volgens planning
 Evaluatie TSO: Documenten vanuit TSO besproken. Kober is open en
transparant over de TSO. Punt in de jaarplanning agenda laatste
vergadering.
 Inzet ouders tbh onderwijs evalueren: hulpvraag vanuit leerkracht via
Parro gaat goed. Rijden komt vaak op dezelfde ouders neer.
Ouderbetrokkenheid is groot.
 Vanuit groep 4 zorgen gedeeld i.v.m. stabiliteit voor de groep. Ouders
kunnen de zorgen bij mevr. Jaspers wegleggen. Ouders hopen op
stabiliteit ook met het zicht op groep 5.
Vaste bespreekpunten MR:
 GMR: GMR vergadering 17 januari
 Passend onderwijs: geen bijzonderheden
 Oudervereniging: verlichting veel aan in weekend/vakantie. Hierop letten!
Activiteiten doorgenomen, geen bijzonderheden
 Activiteitenplan Tineke en Johan passen dit aan




Medezeggenschapstatuut: artikel 3.2 punt 2, minimaal 3 leden. Artikel 4
punt 2 h, deze info hebben wij niet ontvangen.
Gezamenlijke MR: 19.00 uur aanwezig zijn
o Barry opent en de nieuwe leden van de RvT krijgen de ruimte om
zich voor te stellen
o Privacy discussie; gaat over de brief die kinderen in het begin van
het jaar krijgen over de privacy voor foto's e.d. Brief door nemen
voor de vergadering.
o Patricia zorgt voor koeken
o Koffie en thee klaar zetten Inske, Sandra, Tineke
o Johan en Barry nemen de vergadering door
o Tineke regelt lokalen Rob en Suzanne, tafels in U vorm.

6. Mr-informatie voor in de info:
7. MR terugkoppeling naar team:
Vanuit ouders aangegeven bij illegale middag letten op tablet gebruik. Loop
rond, houdt het goed in de gaten. Houdt de tijd binnen de perken.
Puntje ATV
8. W.V.T.T.K. inclusief rondvraag
9. Sluiting

