MR: 26 januari 2015

Aanwezig: Wendy Voermans, Roos Kosse, Annemiek Kleijs, Jette Oonk, Mary (ov), Froukje Verburgh

1. Opening en vaststelling agenda.
Geen aanvullingen.
2. Ingekomen stukken /lief en leed
- Info MR
- School
3. Notulen MR. GMR en Team
Wendy is naar de GMR geweest. Inhoudelijk niet erg aantrekkelijk als je vaker bent geweest
weet je bepaalde dingen wel. Verder geen op of aanmerkingen op de notulen.
4. Evaluatie informatieochtenden
Erg geslaagd er heerste een goede sfeer en de mensen die zijn geweest waren enthousiast.
Een aantal vaders vonden het ook leuk omdat ze nu ook eens mee konden komen kijken. De
looproute zou misschien iets anders moeten. Groep 7 zit achteraf iets duidelijker aangeven.
De vlag van Kiddy hing precies voor de ingang van groep 3 volgende keer even aandenken.
Misschien volgend jaar 1 kijkochtend en dan van 9 tot 12 uur. De posters moeten duidelijker
nu niet goed te lezen van een afstand. Meer posters nog rond de school. Voor herhaling
vatbaar op deze manier.
5. Verbeterplan
Dit is een intern stuk. Dit plan is gemaakt nav. dingen die een paar jaar geleden hebben
gespeeld ordeverstoring etc. Dit plan is gericht op kwaliteit. Er wordt door Jette een aantal
dingen toegelicht. Cito: er is vertrouwen dat de norm wordt gehaald dit jaar. Scoren we
onder de inspectienorm dan krijgen we te maken met toezicht van de inspectie die dan
regelmatig op school langs zal komen. De inspectie bepaalt dan ook wat er moet gebeuren.
Tijdens de volgende vergadering gaan we hier verder op in omdat nu nog niet de cito scores
en analyses klaar zijn.
6. Resultaten cito
Gaat naar de volgende vergadering omdat alle uitslagen er nog niet zijn.
7. Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik van gemaakt. Wendy sluit om 20.30 uur de vergadering
Actiepunten
Wat
Wie
Stukje schrijven nieuwsbrief
Annemiek
dat de MR notulen op de site
staan
MR mailadres staat op de site Roos vraagt Marcel
wie kan hierbij? En hoe?

Wanneer
Als Marcel ze op de server
heeft gezet
zsm

