MR vergadering – 09-05-2017
__________________________________________________________________________________
MR leden

Benno de Boer (voorzitter), Minke Sluiter, Corine Kooistra,
Dafne Sartorius, Marianne Habraken en Jasper Dijkstra (notulist)

Directie

Jan Vos van Marken (deel 1 aanwezig)

Locatie

Kleine Houtweg

Contact

MR@Dreefschool.nl

Deel 1 – met schooldirectie
1) Opening & vaststellen agenda
Benno opent de vergadering. De agenda wordt goedgekeurd.
2) HB beleid (hoogbegaafdheid)
Jan Vos en anderen hebben hier een beleidsplan/protocol voor geschreven, mede naar aanleiding
van de bevindingen van de onderwijsinspectie.
Het hb-beleid is voor een handjevol kinderen en met name bedoeld om de onderpresteerders er
tussenuit te halen. Invoering zal plaatsvinden vanaf het schooljaar 2017/2018.
MR vindt het plan goed geschreven. Wordt goedgekeurd en kan op de schoolsite geplaatst worden.
3) Vakantierooster 2017/2018
Jan Vos heeft het vakantierooster voor komend schooljaar opgesteld.
Dit rooster wordt goedgekeurd en in de weekbrief en op de schoolsite geplaatst.
4) Schoonmaak sanitair tijdens vakantieperiodes
Op dit moment worden te toiletblokken aan het einde van een vakantieperiode gereinigd.
Vanwege de hygiëne wordt aan Jan Vos gevraagd of dit ook aan het begin van de vakantie kan.
Schoonmaak is een bovenschools contract. Tijdens de vergadering regelt JV met de schoonmaker dat
hij dit voortaan vooraf in plaats van achteraf zal doen. Dan kost het ook geen extra uren.
5) Vluchtroutes
Brandweer is op KH en Dreef geweest en heeft alles vorig jaar goedgekeurd. De MR is er (na een
toelichting op dat punt van de kant van Marianne) desondanks voorstander van dat er visuele
vluchtplannen worden opgehangen in de klaslokalen.
Actie: JV en Corine maken hiervoor plattegronden. Die komen ook in een daarvoor bestemde map
terecht.
6) Teamevaluatie 10-minutengesprekken nieuwe vorm (met kind erbij)
JV geeft aan dat het doel is om kinderen meer te betrekken bij hun onderwijs qua portfolio,
doelstellingen en waar ze naar streven.

Voor de groepen 5-8 kan gesteld worden dat de ingeslagen weg goed bevalt. Komend jaar blijft de
pilot voor groep 2-4 bestaan.
7) ICT werkgroep
Dennis heeft aangegeven dat voor het einde van het huidige schooljaar een meerjarenplan is
opgesteld met doelstellingen en de voorziene investeringen/uitgaven.
Nu is er een pilot in de groep 7 van René met ‘Snappet’ (kennelijk zonder dat andere docenten
hierover naar behoren zijn geïnformeerd). Het is in beginsel niet de bedoeling dat dit systeem op
basis van ervaringen in 1 klas worden aangeschaft.
8) Protocol nieuwe kleuters
De afgelopen jaren was er geen eenduidig beleid met betrekking tot instapmoment 4-jarigen. Ook de
communicatie naar de ouders toe was onvoldoende. In de jaargids staat er ook niets over
beschreven. Nu zal er een jaarlijkse check in september worden uitgevoerd om de betreffende
ouders tijdig te informeren. Na 31 mei 4 jaar geworden? Dan is de standaardregel het volgende
schooljaar instappen.
9) Darmparasiet
Een ouder heeft aan de bel getrokken bij JV en de MR wegens zijn zieke dochter. JV heeft naar
aanleiding daarvan handdrogers geplaatst bij de groepen 4.
10) Formatiewisselingen
Pamela Schokkenbroek is de afgelopen maand vervangen door Miranda Bruinsma.
Marleen d’Hont heeft zich langdurig ziek gemeld. Jolanda en Joke gaan allebei met pensioen.

Deel 2 – MR intern
11) Jaarverslag MR door Benno is goedgekeurd. Kan op de schoolsite.
12) Mailadres MR. Benno zal dit adres wat frequenter bekijken.
13) GMR mail. Benno en Corine zullen deze stukken samen doornemen en doormailen indien van
toepassing.
14) Marianne heeft nu laatste termijn MR. Per komend schooljaar vervangende docent.
15) Rondvraag:
Geen bijzonderheden.
16) Agendapunten volgende MR vergadering

__________________________________________________________________________________
Actielijst

Benno

Stukken GMR bekijken

Corine

Notulen mailen naar team

Dafne

Notulen op website vermelden in weekbrief

Volgende MR vergadering: dinsdag 20 juni 2017 om 18.30 uur, locatie Kleine Houtweg
__________________________________________________________________________________
Goedgekeurd 2016/17:
Verhoging ouderbijdrage 2016-2017
Begroting Jan Vos 2016 - 2017
Schoolgids 2016-2017
Begroting OR 2016-2017
Aangepast luizenprotocol
Jaarverslag MR 2015-2016
Vakantierooster 2017-2018
HB-beleidsplan

