Notulen vergadering MR 24 mei 2018

Aanwezig
Oudergeleding: Sjoerd Hauptmeijer, Roger ten Hagen
Leerkrachtgeleding: Ellenoor Tinselboer, Roshni Jhagru en Marlous ter Haar
Directie: Ingrid Schumacher & Elly van Bentem
Afwezig
Idsert Boersma (Oudergeleding)

1. Opening van de vergadering
Aansluitend het jaarlijks etentje van de MR, dit keer in Triana’s

2. Vaststelling agendapunten
Geen aanvullingen

3. Check openstaande zaken n.a.v. notulen vorige vergadering
Gedaan

4. Mededelingen
Werkdruk: Extra ‘Werkdrukgelden’ die ter beschikking zijn gekomen worden besteed aan
ambulante personen (extra ondersteuning) op de groepen. In totaal gaat het om 2 à 3 dagen in de
week voor de hele school. Deze besteding was de wens van de leerkrachten,
Oudergelden: Er is een HSV brede plan van aanpak om de Oudergelden te innen. Het
administratiekantoor gaat de gegevens van niet-betalende ouders aanleveren per locatie.
Vervolgens gaat de locatienabellen en herinneringen sturen. Dit verbeterde proces is efficiënter.
Engelse les: Elke klas heeft, samen met de lerares Engels, gekeken naar manieren om individuele
leerlingen beter te ondersteunen in het leren van de Engelse taal en hoe de Engelse les beter
binnen de gehele school gedragen kan worden.
Vrije dagen: Er is contact geweest met de Leerplichtambtenaar over het flexibel opnemen van
vrije dagen. Er is nu geen mogelijkheid binnen de wet op dit moment; wellicht wel in de toekomst.

5. Bijgewerkte Besluitenlijst
Geen aanvullingen op dit moment

6. Veiligheidskaart + gedragsprotocol HSV
Het protocol is besproken en goedgekeurd in de GMR. Indien gewenst, kunnen er specifieke
aanvullingen / wijzigingen vanuit de Willemsparkschool worden toegevoegd. Er zijn op dit moment
geen aanvullingen.

7. Presentaties leerlingen (powerpoint etc)
Gebruik van Powerpoint wordt bij het geven van presentaties door leerlingen gestimuleerd. Maar,
de inhoud van de boekbespreking is doorslaggevend. De vorm / Powerpoint dient als
ondersteuning.

8. Vaststelling studiedagen en update website vakanties

Roostervrije dagen zijn zo gepland zodat de leraren tijd hebben om o.a. aan de rapporten te
werken. Het definitieve rooster wordt binnenkort gecommuniceerd.

9. Rondvraag
Geen.

10. P.v.d.A. & Sluiting

