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1. Vergadering wordt geopend en er worden geen nieuwe agendapunten toegevoegd.
2. - Notulen van MR van 11-10-2017: lief en leed is alleen voor MRleden.
Voortaan een actielijst onderaan de notulen.
Roos past de notulen aan en stuurt ze naar de GMR. Afspraak: degene die de
notulen heeft gemaakt past ze evt. aan en stuurt ze naar de GMR.
- Notulen van de GMR: Ingrid mailt de vergaderdata naar de GMR, zodat onze
contactpersoon (Vester Munnecom) een vergadering kan bijwonen.
Op 17 januari 2018 is er een bijeenkomst van de gezamenlijke MRen in Kaatsheuvel.
Zodra de uitnodiging binnen is, kunnen we er iets over afspreken.
Het jaarverslag van de MR wordt aan het eind van het schooljaar gemaakt en naar
de GMR gestuurd.
3. Verder geen bijzonderheden bij ingekomen stukken.
4. Plan van Aanpak:
Het verslag van de informatie avond voor ouders wordt uitgedeeld.
We zijn ermee bezig; het afsprakenalfabet is aangepast, in januari hebben we een
studiemiddag over Dalton. Vanuit de inspectie kwam ook de opmerking dat het
"Daltongehalte" omlaag was gegaan. We willen dit eens goed bekijken en bespreken.
5. De probeerweek in maart is voorbereid. Na deze week volgt er weer een enquête en
deze telt alleen mee als minimaal 80% is ingevuld, anders beslist de school. Erg belangrijk
om dit te stimuleren. Ook rekening houden met de groep waarin het jongste kind zit.
We willen ook de mening van de kinderen vragen.
6. We hebben bezoek gehad van de inspectie, omdat al 4 jaar de eindresutaten onder
het niveau liggen. De opbrengsten zijn onvoldoende, maar de rest werd als voldoende
beoordeeld.
De inspectie had een positief verhaal en gaf als eindbeoordeling een onvoldoende, maar
ze vinden ons zeker geen zwakke school. We krijgen begeleiding vanuit de POraad om
alles eens goed te bekijken op de leerresultaten en een advies. Ze komen in de klassen
kijken, de resultaten worden bekeken en er zijn gesprekken met de leerkrachten.

7. Het concept van de begroting wordt doorgesproken.
8. Mededelingen:
- op zaterdag 3 februari is er een open ochtend van 10-12 uur. We willen er een leuke
dag van maken voor alle kinderen, ouders en evt. nieuwe ouders/leerlingen.
Hans zal er in ieder geval zijn namens de MR.
Punt toevoegen aan de agenda: mededelingen.

Actiepunten:
- Roos past de notulen aan en stuurt ze naar de GMR.
- Ingrid mailt de vergaderdata naar de GMR, zodat onze contactpersoon (Vester
Munnecom) een vergadering kan bijwonen.
- Het jaarverslag van de MR wordt aan het eind van het schooljaar gemaakt en naar de
GMR
gestuurd. Roos en Ingrid maken dit verslag na de laatste vergadering.
- Punt toevoegen aan de agenda: mededelingen. Roos en Ingrid

Afspraken:
- degene die de notulen heeft gemaakt past ze evt. aan en stuurt ze naar de GMR.

