MR-vergadering basisschool De Weijerwereld
Maandag 31 oktober 2016, 19.30 uur, locatie: De Weijerwereld
Aanwezig:
- Friederieke, Stijntje en Ilona
Afwezig:
- Frieda en Frank
De vergadering wordt voorgezeten door Friederieke.
Notulist: Ilona
1. Vaststellen agenda
2. Notulen MR 28-09-2016
RI&E is doorgeschoven voor de volgende vergadering.
Lieke komt naar de inspectie.
3. Mededelingen directie
- Optimus: Het koersplan van Optimus voor de aankomende 4 jaar is klaar. Met het koersplan
wil Optimus: richting geven, inspireren, doelen (richting geven aan) waar we aan kunnen
werken. De MR heeft een beknopte versie van het koersplan gekregen.
-

Op 5 oktober was er een Optimus dag  10 jarig jubileum van Optimus. Deze dag is door de
collega’s als zeer waardevol ervaren. De medewerkers van Optimus hebben een workshop
gevolgd en aansluitend bij sommige workshops, was er een interactief toneelstuk. We
hebben deze dag kennisgemaakt met het koersplan. Tijdens het toneelstuk was er een snel
tekenaar en liedschrijfster, die ter plekke hun kunsten lieten zien, passend bij het toneelstuk.
Al met al een hele inspirerende dag.

-

Op dit moment zijn er 2 internationale projecten mogelijk. Er is 1 project afgeketst, het
project water, omdat deze 2x was ingediend helaas. Het project is zo goed, dat het in maart
weer aangevraagd gaat worden. De Weijerwereld gaat nu aan de slag met het Eco-Active
project, dit loopt 3 jaar.

-

De leerlingraad is opgestart. Stijntje geeft aan dat een MR lid van harte welkom is om een
keer bij een bijeenkomst aanwezig te zijn.

-

RI&E: Jeffrey van Bronckhorst is al langs geweest. Stijntje vult de lijst nog in, daarna komt
Jeffrey weer terug om te evalueren.
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-

Ontwikkelingen rondom het schoolplein: Stijntje heeft de samenwerking met Peter Paul
Kissels, van de Weijer en Trees Holla van het smaakcentrum gezocht. Dit om samen met de
gemeente in gesprek te gaan om een speelplein aan de achterkant (parkkant) van de school
te krijgen. De bedoeling is om het een multifunctionele ruimte (speelplek) te creëren. Dit
door samen een voorlopig voorstel te maken richting de gemeente.

-

De website voor de Weijerwereld is af. Waarschijnlijk gaat de website deze week de lucht in.
De MR heeft een eigen pagina op deze site.

-

Het logo is af! Hier komt nog een onthulling van, dit wordt nog ingevuld.

4. Schoolplan en prioriteitenplan 2016/2017
Dit jaar staat vooral in het teken van afstemming vinden op het onderwijsgebied.
Bijvoorbeeld de rapporten, het gebruik van de nieuwe taalmethode, omgaan met het
rekenbeleidsplan, enzovoorts.
Er zijn een aantal deadlines dit jaar, namelijk: integrale methode voor het kleuteronderwijs,
sociaal-emotionele ontwikkeling Amigo en/of Fides en rapporten.
5. PR / nieuwe leerlingen
Wanneer we de prognose van 22 leerlingen binnenhalen per jaar, doen we het goed. Dus dit
jaar is dat voor 1 oktober 2017. Deze 22 leerlingen zijn nu al aangemeld, dus we hebben de
prognose al gehaald.
Op dit moment werken we aan de PR, bijvoorbeeld door samenwerking met De Dag Door,
de borden binnenrijden Boxmeer, afspraak met journalist Gelderlander over het
internationale project, enzovoorts. De ouderbetrokkenheid en communicatie richting ouders
vinden wij erg belangrijk, 1 van de beste vormen van PR.
6. Jaarplanning MR De Weijerwereld
Friedrieke heeft een voorstel gemaakt, deze bekijken we samen. De besproken punten
worden verwerkt door Friederieke.
Het pestprotocol en het ondersteuningsprofiel zijn klaar voor de inspecteur
Het taalbeleidsplan en rekenbeleidsplan zijn in ontwikkeling.
7. Informatie-uitwisseling MR-OR
Ilona stuurt de vorige notulen door naar Friederieke. Zij mailt deze naar de OR.
Ilona leest de notulen van de OR, wanneer er belangrijke zaken zijn, brengt zij deze in tijdens
de MR vergadering.
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8. Samenwerking BSO
Er is een warme overdracht van de peuterspeelzaal naar de kleuterleerkrachten en de
uitwisseling tussen de BSO en leerkrachten. De BSO wil aan de ouders voortijdig
toestemming vragen om mogelijk overleg met de school, indien nodig.
De peuterspeelzaal en school gaan meerdere malen per jaar de samenwerking zoeken in
activiteiten en de PR.
9. Evaluatie schooltijden
Tijdens de informatie avonden zijn er wat positieve reacties geweest. Daarna zijn er geen
geluiden meer geweest.
We vragen aan de leerlingen van de leerlingenraad, om de schooltijden en het eten op
school, te evalueren in de klas. Dan komt dit terug in de volgende leerlingenraad.
De mee-eet week voor ouders, zit nog in het vat.
10. Agenda en notulen GMR
Ter kennisgeving aangenomen.
Ilona zorgt voor de uitdraai van agenda en notulen van de GMR en mailt dit tijdig naar de MR
leden.
11. Rondvraag
- Stijntje wil graag een foto van de voltallige MR.
12. Instemming en advies (indien van toepassing)
Friederieke sluit de vergadering om 21.10 uur.
Volgende vergadering: maandag 19 december, notulist Frieda.

ACTIEPUNTEN
vergadering
28-09-2016

31-10-2016

agendapunt
5

7

actie
Door
Het plaatsen van de Ilona
agenda’s
en
(goedgekeurde) notulen op
de site.
Lezen
notulen
OR, Ilona

gereed
Zodra de site
werkt!
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31-10-2016

7

31-10-2016

9

wanneer nodig bespreken
in MR.
Notulen
28-09-2016 Ilona
doorsturen
naar
Friederieke.
Kinderen
leerlingenraad Stijntje
vragen om de schooltijden
te evalueren in de klas.
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