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Aanwezig: Christian, Edith, Marc, Marjolein, Roy, Mieke, Addy
Opening door de voorzitter
Mededelingen directie
● de AC-begroting wordt besproken in de 1e MR van het nieuwe schooljaar, i.v.m.
wisseling van penningmeester.
● de vakantieregeling is goedgekeurd.
● werkdrukgelden: dit schooljaar is het bedrag besteed aan workshops van Mad Science
(natuur en techniek) voor alle groepen, materiaal, aanschaf chromebooks zodat meer
groepen hier makkelijker gebruik van kunnen maken.
In het nieuwe schooljaar gaat een deel naar de formatie en een deel naar workshops
voor alle groepen van ‘dit is wijs’.
● formatie: alle groepen zijn dubbel, behalve de oudste kleuters (groep 2) zij zullen met
3 groepen starten. Ondanks het lerarentekort zijn alle groepen voorzien van een
leerkracht, vervanging voor leerkrachten die niet full-time werken én ondersteuning, wat
een absolute luxe is. Gezien het algemene lerarentekort en het solidariteitsprincipe van
de RVKO, kan het altijd gebeuren dat wij een leerkracht moeten ‘inleveren’.
De oudergeleding geeft aan dat in dit geval de communicatie heel belangrijk is en er al
bij de bekendmaking van de formatie dit risico genoemd moet worden.
De formatie wordt a.s. teamvergadering (donderdag 27-6) met het team gedeeld en
nadien verstuurd naar de ouders.
● schoolplan/schoolgids: deze zullen op de site gezet worden. De MR krijgt de
documenten.
De grootste verandering heeft betrekking op de peuterspeelzaal ‘Tarcientje’.
De kalender gaat vóór de vakantie mee naar de ouders.
Het schoolplan zal vooral het aankomende jaar aanpassingen krijgen i.v.m. de nieuwe
directie. Door middel van teamvergaderingen zullen de diverse onderdelen de revue
passeren. De onderwijsinhoudelijke jaarplanning heeft 18 onderdelen.
MR samenstelling
● personeelsgeleding: Marjolein is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Liselotte volgt
haar op.

● oudergeleding: Christian wil zijn termijn graag verlengen en stelt zich herkiesbaar.
Voor de oudergeleding zal dus een verkiezing uitgeschreven worden. Vóór de vakantie
kunnen ouders zich aanmelden, ná de vakantie is de stem-ronde (indien nodig)
●Edith neemt het voorzitterschap over.
Verslag MR 5
Goedgekeurd
Rondvraag
Er is nog geen informatie gedeeld met de ouders m.b.t. de TSO: komt dit nog?
Addy: er moet meer duidelijkheid komen in de financiële verantwoording, de informatie
zal daarna gedeeld worden met de ouders.

Deel 2 van de vergadering
Marjolein en Roy delen de presentatie over de plannen m.b.t. de nieuwe manier van
rapportage en het werken met het portfolio.
Volgend jaar zal het rapport compleet vervangen worden door het portfolio.
Het portfolio heeft 3 onderdelen: het kinddeel, het leerkrachtdeel, en een CITO-deel.
Afgelopen jaar is er veel bereikt in de pilotgroep en via die pilotgroep in het team.
De oudergelding is onder de indruk van de stappen die gemaakt zijn en zijn positief over
de veranderingen die zijn ingezet.
Vergaderdata schooljaar 19-20:
7 oktober – 18 november – 20 januari – 23 maart – 18 mei – 22 juni

Onderstaand plan moet geactualiseerd worden in MR 1
WERKPLAN JAARPLAN MR 18 - 19
Onderwerp/
document
SOP
Schoolgids
Schoolkalender
Beleidsstukken,
kwaliteitsenquête
4-jarenplan, SOP, e.d.

Datum/
deadline

Advies /
Instemming

Afspraken/bijzonderhe
den

Instemming

De MR krijgt de stukken
z.s.m. toegestuurd

1 x per jaar

TSO evalueren

25 maart

Formatie –

25 mrt/ 13 mei Instemming
Personeel
MR

groepsverdeling
Verkiezing ouder – personeel

juni

MR
Bespreken van de begroting
AC van het komend schooljaar
Controle/verantwoording van
de boekhouding van de AC van
het afgelopen schooljaar
informatieavond
Welke info geven we
Begroting AC meesturen

Eind schooljaar
24 juni
Eerste MR
nieuwe
schooljaar

Voortgang schoolontwikkeling/
onderwijskundige onderwerpen
Evaluatie voortgangsgesprekken
(lln zijn aanwezig bij gesprekken)

Per keer
agendapunt
24 juni

vóór 28 mei.

Uitnodiging door Bianca
geregeld
Datum afhankelijk van
datum en toezeggingen
formatie gesprek bij het
bestuur
Verkiezingscommissie
aanstellen

KiVa
Jaarverslag maken

