Notulen MR, maandag 16 september 2019, locatie Wibautlaan 46
Notulist

:

Marie-Jose

Aanwezig

:

André, Tim, Betty, Danielle, Marcel, Fleur, Marie-Jose, Michel

Afwezig

:

Joy-Ellen

Bijlagen

:

notulen 3-6-2019, van GMR (15-4), schoolgids 2019-2020.

19.30 zonder directie:

1. Opening en welkom.
De volgorde van notulisten wordt gewijzigd door Tim.

2. Vaststellen agenda

procedure MR

Jaarplan MR voor volgende keer erbij.
Agendapunt over professioneel statuut geschrapt (punt 17), is al geweest.

3. Notulen 3-6-2019 (bijlage)

procedure MR
Sportdag onderbouw afgelast, maar ter vervanging is een spelletjesochtend met
springkussen georganiseerd.
De notulen worden goedgekeurd.

4. Vanuit GMR (bijlage)

procedure MR
Deze notulen zijn de vorige keer aan de orde geweest.
Inhoud van de enquêtevragen voor ouders zou fijn zijn als deze t.z.t. aan de orde
komen, i.v.m. matige kwaliteit vragen vorige keer.

5. Schoolgids (bijlage)
Het jaartal moet bijgesteld worden. Wat is precies veranderd wordt door de
directie toegelicht.

6. Evaluatie LVS toetsen
Toelichting nodig van directie.

7. Jaarverslag MR
Kort maar krachtig verslag, kleine wijzigingen worden toegepast.

8. Hoogte overblijfbijdrage

informatief

Ouderbijdrage blijft €95,- ; MR is akkoord.
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20.00 met directie:

9. Notulen 3-6-2019 (bijlage)

procedure MR

Geen op- of aanmerkingen.

10. Vanuit GMR (bijlage)

procedure MR
Er is 24 juni nog een vergadering geweest, hiervan zijn nog geen notulen.

11. Mededelingen directie
-

-

informatief
Goed begonnen met volledige bezetting, die niet ten koste is gegaan van
ondersteunende taken.
Alle kinderen zijn veilig terug.
Wens om ouders te informeren wanneer er nieuwe kinderen in de klas komen; dit
kan bijvoorbeeld door klassenouders in klassenapp. In verband met AVG mogen
weinig persoonlijke gegevens worden vrijgegeven.
Afval op school: Michel heeft Piet Hein aangemeld om mee te doen aan project
afvalscheiding. Details moeten nog verder besproken worden.
Er is een inventarisatie geweest vanuit de gemeente over de instroom van NT2
kinderen.
Nieuwbouw: personeel heeft rondleiding gehad. Veel ruimte en licht.
Fijnstof: er is aandacht voor een gezond binnenklimaat in het nieuwe gebouw.

12. Personele situatie
-

informatief

Zie mededelingen.

13. Schoolgids (bijlage)
-

Datum (jaartal) moet aangepast worden. Er zijn geen beleidsinhoudelijke
veranderingen. Enkele namen zijn geupdate. De MR stemt in met de schoolgids.

14. Evaluatie LVS-toetsen







De evaluatie van de LVS-toetsen is onderdeel van het schoolplan. Op de
ontwikkelparagraaf in het schoolplan zit instemmingsrecht van de MR. Tijdens de
volgende MR vergadering zal het schoolplan worden besproken.
Wat de evaluatie van de LVS-toetsen laat zien:
De scores zijn allemaal boven het landelijk gemiddelde en voor alle vakgebieden op
het ambitieniveau van de Piet Hein. De genomen maatregelen ten aanzien van
spelling en begrijpend lezen lijken te werken.
Er zijn drie thema’s vastgesteld voor ontwikkeling komend jaar. Aandacht voor
kinderen met NT2, aandacht voor de borging van wat goed gaat, aandacht voor
verdere invoering IPC.
Instroom kinderen met NT2 tegen de 20%. Daarnaast zijn er ook veel kinderen die
wel één Nederlandstalige ouder hebben.

15. Jaarverslag MR
Prettig verslag.
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16. Hoogte overblijfbijdrage
-

informatief

MR is akkoord.

17. Agenda -2019




procedure MR

Standaard agenda
Schooljaarplan instemmen
Jaarplan MR

18. Rondvraag en sluiting





Wc-beleid groep 6: er is sprake van vervuiling en flauwe grappen. Omdat
meerdere groepen een wc delen is controle lastig.
Boekenruilbeurs: kinderen die boeken met elkaar willen ruilen. Misschien
binnen in een klas, of binnen een aantal leerjaren. Ook mogelijk om boeken
te doneren aan de bieb.
Idee voor in het jaarplan van de MR: Blijvende aandacht voor vermindering
afval. Er zijn al succesvolle maatregelen geweest het afgelopen jaar. Op het
pleinfeest is hiervoor ook veel aandacht.
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