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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 4 april 2016
Vanwege de griepgolf die een groot deel van de oudergeleding van de MR teisterde is de vergadering
van 11 maart 2016 komen te vervallen en hee@ deze alsnog plaatsgevonden op 4 april 2016

Jaarverslag Ziekteverzuim Werkplaats Kindergemeenschap 2015
De MR hee@ kennis genomen van het bovengenoemde jaarverslag. Vermeldenswaardig is dat het
ziekteverzuim laag is en ruim onder het landelijk gemiddelde.
Schoolplan 2016-2020
De MR hee@ kennis genomen van het aangepaste beleidsstuk Schoolplan 2016-2020. De meerderheid kon zich vinden in dit meest recente beleidsstuk, toch waren er ook een paar kanIekeningen;
“Waar wordt de huidige situaMe beschreven, waar worden de acMepunten voor de jaren 2016-2020
beschreven en waar is het stappenplan om de doelen te bereiken die bereikt moeten gaan worden.
De schoolleiding antwoordt dat het Schoolplan als beleidsstuk moet worden gezien; concrete stappenplannen worden in de jaarplannen opgenomen en realisaMe hiervan kan door de MR gedurende
het jaar gevolgd worden.
OrganisaEestructuur WP BO
De personeelsgeleding van de MR (PGMR) wordt gevraagd in te stemmen met het door de schoolleiding opgestelde stuk inzake het besluitvormingproces tussen medewerkers in het team en teamleiders waarbij in eerste instanMe alMjd gestreefd wordt naar consensus. Dit stuk moet eerst nog naar de
“Bouwen” (groep ½, groep ¾, groep 5/6, groep 7/8). Daarom wil de personeelsgeleding (PGMR) dat
het onderwerp “OrganisaMestructuur WP BO” op de vergaderagenda terugkeert als de “Bouwen”
hierover ook in kennis zijn gesteld.
VakanEerooster
De MR hee@ haar input gegeven inzake het voorgestelde vakanMerooster voor 2016/2017. Vanuit
diverse invalshoeken werd de invulling van de meivakanMe 2016/2017 en de agendering van de te
plannen studiedagen bezien. De schoolleiding neemt dit mee inzake de deﬁniMeve besluitvorming
hierover
Jaarplan 2015-2016
Aan het begin van het schooljaar hee@ de schoolleiding de MR een boekje overhandigd met de gezamenlijke doelen 2015-2016. Dit boekje verscha@ de MR-leden het gevraagde inzicht betreﬀende
verwezenlijking van een plan van aanpak inzake ICT in de leeromgeving en andere doelen uit het
Jaarplan 2015-2016. De schoolleiding overhandigt de MR een update inzake dit boekje:

•

De leerlijnen rekenen en spelling zijn in de teams voortdurend onderwerp van gesprek en
vormen een leidraad voor het plannen en organiseren van de lesacMviteiten.

•

Het doel om de Leerlijn rekenen te verrijken met meer acMviteiten en projecten waardoor de
leerstof beter wordt opgenomen door de werkers blijkt omvangrijker dan gedacht. Dit doel
zal daarom ook volgend jaar op de veranderkalender staan.

•

De acMe die was afgesproken om de leerlijn spelling te verrijken met als doel dat de leerstof
beter wordt opgenomen door de werkers is te ambiMeuzer dan in eerste instanMe gedacht en
zal daarom ook volgend jaar op de veranderkalender blijven staan.

•

Voor de leerlijn WNT (wetenschap natuur en techniek) zijn diverse acMviteiten ondernomen
waaronder de recente studiedag rondom Pasen. De bedoeling is dat deze leerlijn aan de hand
van klassikale instrucMes over magneMsme of andere natuurverschijnselen gaat leiden tot
werk in uitvoering op de vloer. NB: de natuurlessen zoals die nu gegeven worden, vallen hier
ook onder.

•

Het proces rondom de renovaMe van het kleutergebouw is in volle gang. De renovaMe zelf zal
Mjdens de zomervakanMe plaatsvinden.

•

De doelstelling voor het Aagjesproject wordt gehaald: 2 projecten per periode. De projecten
die nu lopen zijn: Yoga in 5/6, vioolles in ¾, programmeren in ½ en in 7/8 is illustreren net
afgerond en in er een nieuw project in voorbereiding.

Rapportage Enquêtes 2016
Met de schoolleiding hebben wij gediscussieerd over de uitkomsten van de diverse enquêtes. (ouderenquête, medewerker-enquête en werker-enquête. Dit overleg wordt in de volgende vergadering
voortgezet. De MR zal aanvullende adviezen formuleren om de uitslag van de enquête om te zeIen in
acMes.
MR verkiezingen
Zoals gemeld in de vergadering van 15 februari 2016 zijn er dit jaar MR-verkiezingen. Kandidaten
kunnen zich aanmelden tot 16 mei 2016 via ons mailadres: mrbo@wpkeesboeke.nl. In de week van
30 mei zullen de MR-verkiezingen plaatsvinden.
De Ronding
Op 29 maart was er een evaluaMeavond over het werken in de Ronding. Uit de MR-geleding waren
hierbij 2 ouders aanwezig. Het was een interessante avond onder leiding van een ervaren professional. Het is ons opgevallen dat de ambiMes van ouders voor wat betre@ het onderwijs in de Ronding

verschillend zijn. Het gesprek dat hierover werd gevoerd is boeiend en bood extra input in de vorm
van aanbevelingen voor de eindrapportage over de Ronding

