MR vergadering 13-02-2020.
Aanwezig: Pim, Joris, Dirk, Lisanne, Daisy, Len, Ilse en 2 nieuwe ouders t.w. Carla…. En Jos
Houbraken.
Pim heet de 2 nieuwe ouders welkom die interesse hebben getoond om zitting te nemen in de MR.
Mededelingen directeur:
Passend onderwijs: is verplaatst naar de volgende vergadering.
Verkeersveiligheid rondom de school:
Op 3 september is er op punten rondom de school gefilmd. Ook zijn er kinderen geïnterviewd. Deze
gesprekken zijn ook gefilmd.
Maandag 17-02-2020 komt er een analyse. Wat kunnen we als school aan de verkeerveiligheid
bijdragen.
Leerkrachten.
Veel leerkrachten volgen op het ogenblik een opleiding/cursus.
Peggy volgt VVE en bekijkt hoe we het volgsysteem Kijk aan de praktijk kunnen koppelen.
Angela volgt Plusklas. Bekijkt hoe we meer begaafdheid ook bij de kleuters kunnen ontdekken en
volgen.
Daisy, Narayan, Peggy en Anouk volgen Rots en Water. Dit is soc./emotionele ondersteuning tijdens
schooltijd. De volgende stap zou kunnen zijn dat er na schooltijd een extra groep komt voor kinderen
die dit nodig hebben. Eventueel ook met kinderen van buiten de school.
Floor en Daisy hebben de gymopleiding met goed gevolg afgesloten.
Annelise en Lisanne volgen een opleiding tot bouwleider..basis bekwaam. Deze opleiding duurt twee
jaar. Wordt gefaciliteerd door Salto.
Een aantal leerkrachten volgt ook nog korte cursussen via de Salto academie.
Leraren tekort.
Er is al twee keer een groep naar huis gestuurd. Het protocol bij ziekte leerkracht is als volgt:
•
•
•
•

Invaller
Ambulante mensen voor de groep
Groep verdelen
Leerlingen worden naar huis gestuurd.

Op vrijdag zij n er geen ambulante mensen op school. Kijken of we dit op kunnen lossen door mensen
te vragen op andere dagen te werken.
Het verdelen van een groep is niet optimaal. Geeft onrust in de groep.

Groep naar huis: kinderen mogen wel naar school komen wanneer er thuis geen opvang is.
Discussie: kunnen we ouders voor een groep zetten? Wat doet de SKPO school naast ons?
Notulen 29-10-2019 zijn goedgekeurd.
Jaarverslag is ook goedgekeurd. Dit wordt gepubliceerd op website en Hobbitkrant. Pim neemt
contact op met Jos over de begroting.
Oudercontact:
•
•
•
•
•

Veel scholen hebben problemen.
Ouders direct benaderen
Talentenboek gebruiken
Tijdig vragen om hulp bij activiteiten.
Bij Hobbittheater aandacht vragen voor hulp.

Discussie: iemand aanstellen die coördineert.
HHR.
Lisanne gaat uitzoeken wat nu precies de regels zijn van zittingstermijnen en aftreden. Komt
volgende vergadering terug op de agenda.
Schooladvies.
Uitleg van Lisanne over het schooladvies bij ons op school.
Eindejaarsdiner
Discussie. Conclusie: MR heeft begrip voor gevoeligheden op dit gebied. Staat achter punt Ilse.
Rondvraag. Zowel Jos als Carla zijn geïnteresseerd om plaats te nemen in de MR. Beide zijn van harte
welkom. Volgende keer moet het stemmen geregeld worden. Dit gebeurt door loting. Beide gaan
hiermee akkoord.
Nu er twee nieuwe leden zijn gaat Dirk helaas de MR verlaten. Volgende keer prikken we een datum
om afscheid van hem te nemen. Ilse vragen of er financiën zijn hiervoor.
Voor startende leden zijn er interessante cursussen.
Ilse vragen de twee nieuwe leden toe te voegen bij de MR verzendlijst.

