Notulen mr vergadering woensdag 22 mei 2019 19.30 uur

1) Opening: Laura begint met gebed.
2) Notulen 27 maart 2019:
3) pnt 3 ambitie peutergroepen Laura neemt contact op met kinderopvang of er
belangstelling is.
pnt 4: overgang groep 7/8 richting voortgezet onderwijs dit hebben we aangedragen en
dit wordt besproken met directie leden binnen het bestuur.
Pnt 5 schoolfotograaf is geregeld staat voor 14 juni. Laura vraagt aan Gijs of er ook
ouders zijn die helpen. Is Bommels afgemeld?
Pnt 11: er is akkoord gevraagd voor budget voor een ouderavond georganiseerd door de
MR. Prima om te organiseren. Voorstelling; Buurvrouw Voed je kind eens op. Riky
informeert o.a. wat het kost. Het liefst op donderdag in oktober.
Verder zijn de notulen goedgekeurd.
4) Nieuw MR lid namens school: Is Juf Evelien vanaf het nieuwe schooljaar.
5) Groep 6: De Time outs werken goed. Er wordt geen kanjer hulp extra ingezet. Verder
blijft het in deze groep onrustig. Fijn dat Juf Annemieke de groep ondersteunt.
6) Status Willem: Laura wil als voorzitter van de MR in gesprek gaan met Oetze en
attenderen op tijdige communicatie over de status Willem.
7) Sfeer op school: is besproken.
8) Verdere zorg/aandachtspunten schooljaar 2018/2019: geen
9) Plein inrichting : Eerste gesprek gehad op 9 mei. De kinderen waren erg enthousiast.
Plannen zijn in ontwikkeling. Binnenkort een update in de nieuwsbrief. Opdracht
gegeven om de speeltoestellen te controleren. We wachten op het rapport.
10) Formatie komend schooljaar: De brief van school is verstuurd van de aantal groepen voor
het komende jaar. Half juni wordt bekend gemaakt welke leerkrachten op welke groep
zullen komen.
11) Opf: geen mededelingen.
12) Gmr: Er komt een nieuwe voorzitter. Daardoor verandert de samenstelling van de
functies van de GMR leden. Gemeente Dalfsen ondersteunt de ikc vorming in de dorpen.
13) Rondvraag: Gijs gaat nog vakantie schema toe sturen van het nieuwe schooljaar. MR kan
haar reactie geven per mail.
Volgende vergadering: Woensdag 3 juli
Volgend jaar een actie lijst maken ipv notulen. Laura levert format aan.
14) Sluiting

