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Om ouders beter te informeren over wat er zoal besproken wordt op de maandelijkse MR vergadering, wordt na de maandelijkse MR vergadering een verslagje op de website geplaatst. De belangrijkste punten die speciﬁek voor ouders van belang zijn worden hier nader uitgelicht.

Verslag van de MR van 2 november

Jaarplan 2015-2016
Met de schoolleiding hebben wij gesproken over de gezamenlijke doelen uit het jaarplan 2015-2016
die voor deze vergadering op de agenda stonden. Gesproken is over een meer projectmaEge ondersteuning van de leerlijn rekenen, welke op termijn ook meer concreet in de verslaglegging per kind
moet komen. Zo wordt duidelijk voor ouder en kind aan welke stof nog gewerkt moet worden, en
welke stof door het kind al wordt beheerst. Als alle leerlijnen besproken zijn, zullen op termijn de gewenste aanpassingen in de werkersverslagen worden doorgevoerd.
Andere doelen uit het jaarplan 2015-2016 die zijn besproken:
•

Het Aagjes-project loopt goed, op dit moment lopen er twee projecten.

•

De gescheiden afvalinzameling is een feit.

Schoolplan 2016-2020
Bestuur en schoolleiding zijn bijeengekomen om de contouren voor het Schoolplan 2016-2020 te bepalen . De MR is benieuwd naar de uitkomst van die bijeenkomst. Aangezien het Schoolplan
2016-2020 instemmingsadvies van de MR vereist, hebben wij de schoolleiding verzocht om de contouren van dit Schoolplan een week voor de MR-vergadering van 30 november te ontvangen, zodat
wij in deze laatste vergadering van het jaar kriEsch kijken naar de doelen en ambiEes van het Schoolplan 2016-2020.
ICT Basisonderwijs
Jeroen Goes heeP met diverse deskundigen op het gebied van ICT gesproken over de wensen en
mogelijkheden wat betreP ICT op het BO. BeheersmaEg is de ICT op orde. Er moet een beslissing over
de aan te schaﬀen hardware genomen worden gebaseerd op een visie op de toepassing van ICT middelen en een visie op ICT onderwijs. In de vergadering van 30 november zullen we hierover doorpraten met de schoolleiding.
EvaluaEe werken in de Ronding
De schoolleiding heeP samen met de medewerkers uit team 5/6 en team 7/8 die verantwoordelijk
zijn voor de wekelijkse planning en een deskundige van buitenaf geëvalueerd wat de knelpunten zijn
inzake het huidige rooster. Daarnaast wordt er onder werkers en medewerkers een onderzoek gedaan waarbij gekeken wordt in hoeverre de ambiEes die aan de basis stonden van het werken in de
Ronding zijn gerealiseerd. In december zullen een aantal betrokken ouders samen met een externe
deskundige vragen bedenken betreﬀende het nieuwe werken. Deze vragen zullen opgenomen wor-

den in de ouder-tevredenheids-enquête welke in maart volgend jaar zal worden gehouden. De medewerkers gaan op 24 maart (studiedag) nader in op de vragen met betrekking tot het nieuwe werken in de Ronding: “waar stonden we, waar zijn we nu, en waar gaan we naar toe”.
De bedoeling is dat uit al deze acEes een totaal rapportage volgt welke april volgend jaar gepresenteerd zal worden Ejdens de MR-vergadering.
Bijscholing MR
Dit schooljaar zullen een aantal MR-leden zich laten bijscholen inzake het MR-reglement.
Personeel
Er lopen twee sollicitaEeprocedures waaronder die voor een onderwijsassistent in de Ronding. Door
deze aan te stellen onderwijsassistent komen er meer handen op de vloer en kunnen werkers nog
beter begeleid worden.
Weekslot
Op last van de brandweer moeten de trappen Ejdens het weekslot vrij zijn van mensen. Daarom krijgen kinderen die meespelen in het weekslot voortaan een toegangskaartje mee voor 1 ouder of belangstellende. Daarnaast is het van belang dat de kinderen ongestoord het weekslot tot een goed
einde kunnen brengen. Op Ejd beginnen en niet tussen door wegglippen of binnenwippen hoort daar
ook bij. Daarom begint het weekslot op Ejd en wordt ouders verzocht om 13.45 uur in de zaal plaats
te nemen. Voortaan zal op de weekslot toegangskaartjes het EjdsEp van 13.45 vermeld worden, zodat ouders niet te laat komen en er niet meer in kunnen.
Oudertevredenheidsenquête
De MR verzoekt of in de oudertevredenheidsenquête ook vragen kunnen worden opgenomen inzake
gezonde traktaEes en broodtrommelbeleid en schoolEjden. In de vergadering van januari zal de inhoud van de oudertevredenheidsenquête aan de MR worden voorgelegd en zullen wij hierover advies aan de schoolleiding geven.

