Notulen
MR OBS WESTERKIM
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

maandag 14 maart
obs Westerkim
Wendy Voermans, Annemiek Klijs, Roos Kosse, Jette Oonk, Froukje Verburgh

1. Opening en vaststelling agenda.
Snoepje overblijf komt bij de rondvraag.
2. Ingekomen stukken/lief en leed
Roos kijkt nog even in de mailbox of er nog mailtjes zijn.
Margret komt vanaf deze week weer regelmatig naar school.
Linda is geen 1e geworden maar ze is wel bij de beste 10 geëindigd. Haar artikel staat in het
blad 10x beter.
3. Notulen MR, GMR en team
MR notulen geen opmerkingen.
GMR hebben we niet gehad.
Team notulen vraag over het gewicht van een lln. Dit wordt bepaald door de opleiding van de
ouders. Kinderen van ouders met geen of weinig opleiding wegen zwaarder dan kinderen
waarvan de ouders een goede opleiding hebben genoten.
Visitatie dalton: dit hoeft de school niet zelf aan te vragen.
4. Resultaten cito
De resultaten zijn eigenlijk best wel goed. We kunnen goed zien hoe ver we voor of achter
lopen. Technisch lezen scoort schoolbreed erg goed. Begrijpend lezen scoort het minst.
Rekenen gaat goed vooruit. Groepsplannen zijn aangepast.
5. Informatieavond over meldplicht kindermishandeling
Het stuk info over meldplicht mag Annemiek van haar werkgever niet geven. Annemiek
denkt nog na of ze het op een andere manier kan gaan geven. Bv externe
vertrouwenspersoon evt inschakelen. Annemiek neemt contact op met veilig thuis of zij ook
iets voor ons kunnen betekenen. Wordt vervolgd.
6. Evaluatie culturele week
Het was een zeer geslaagde week. De uitjes naar Natuurlijk tomaat en de Mac Donalds zijn
goed in de smaak gevallen. De smaaklessen in de klas waren erg leuk. De vrijdagochtend die
door een aantal ouders georganiseerd was is goed bezocht. Volgend jaar weer een culturele
week met een ander thema.
7. Ouderparticipatie
Er zijn 2 workouts geweest in groep 1/2 . De opkomst was goed. De ouders waren
enthousiast. In een workout behandel je een klein onderdeel van bv. rekenen of
woordenschat.
8. Formatieplan schooljaar 2016-2017
Jette heeft de eerste gesprekken bij Bravoo gehad. De formatie blijft voor komend schooljaar
gelijk. De invulling komt nog.

9. Rondvraag
Snoepje overblijf stopt. Maar er is tegen de kinderen van de overblijf gezegd dat het van de
MR moest. En dat is niet het geval. Het is niet leuk als het op deze manier tegen de kinderen
wordt gezegd. Jette spreekt de betreffende persoon hier op aan.
Het vakantierooster is binnen graag als agendapunt op de volgende MR vergadering
Veel positieve reacties over de vrije week in juni.
Sluiting vergadering 20.40 uur

