
Notulen medezeggenschapsvergadering 15 februari 2018 
Aanwezig: 
MR leden: Isabelle van der Helm, Femke Akkermans, Anja Ris, Leontien Spohr  

(voorzitter), Fenny de Blois, Sabine Goes (notulist)  
Afwezig:   Joop Zuydgeest (directie) 
 
  Kennismaking Fenny de Blois We hebben een nieuw MR-lid namens de oudergeleding: Fenny de Blois. Fenny zorgt voor een stukje in de nieuwsbrief om zichzelf voor te stellen.   Notulen van de vorige MR-vergadering  De notulen van de vorige MR-vergadering zijn akkoord.   Post geen  Mededelingen Geen mededelingen i.v.m. afwezigheid Joop.  GMR I.v.m. griep kon Femke niet aanwezig zijn bij de GMR-vergadering.   Gezonde voeding De verschillende acties staan opgenomen in de actielijst. Verder is op 15 maart bij de NSO-vergadering een inhoudelijke workshop over gezonde voeding.   Ouderbetrokkenheid – nieuwe vormgeving van het rapport De bijeenkomst voor de vormgeving van het nieuwe rapport is gehouden op 5 februari. Doel van de bijeenkomst: Onderzoeken in hoeverre de rapporten in een ander jasje gestoken kunnen worden om te komen tot een rapport dat informatie geeft aan zowel ouder áls kind over de ontwikkeling van het kind.  We zijn gestart met een brainstorm en algemene inventarisatie over de verwachting van het rapport. Daarna is in twee groepen nagedacht over twee thema’s en verschillende bijbehorende vragen.   
Thema 1 – De ouder Wat vind ik als ouder belangrijk aan het rapport?  Wat mis ik nu? Wat moet zeker behouden blijven? Wat zou ik in ieder geval toegevoegd willen zien? Wanneer zou je voor je gevoel minder bij de leerkracht hoeven aan te kloppen? Zijn drie rapporten noodzakelijk? Vorm van het rapport Weet je hoe je het rapport moet lezen? Is het goed leesbaar? 
 
Thema 2 – De ontwikkeling Hoe kan ik beter samen met de leerkracht sturen op de ontwikkeling van mijn kind? Heb je genoeg inzicht in welke niveaugroep je kind zit? Weet je wat goed gaat en wat minder goed gaat? Hoe ervaar je de relatie tussen het startgesprek en het rapport? Welke zaken zou ik terug willen zien? 



 De uitkomsten van de bijeenkomst worden in een kort verslag vastgelegd en aangeboden aan het team voor de volgende teamvergadering.    Actielijst 
Wat Wie Wanneer 
Jaarplan op de agenda Sabine 1 keer per kwartaal Ouder die het ingebracht heeft informeren over gezonde voeding Leontien Voor volgende vergadering van 27 maart Uitgangspunten formuleren over beleidsuitgangspunten Leontien en Sabine Voor volgende vergadering van 27 maart OR verzorgt bij school-brede activiteiten nu al veel gezonde traktaties. Femke bespreekt met Dionne of de OR in haar volgende vergadering kan bespreken of dit nog meer kan.   

Femke neemt het op met Dionne  
 

Er wordt nu in sommige groepen beloond met snoep, bijvoorbeeld bij klassenbeurt. Vraag zal worden voorgelegd aan het team of het mogelijk is om het uitgangspunt te hanteren ‘binnen school belonen we niet met snoep’. 

Teamvergadering  

Nieuwe verslagen op site zetten, inclusief vergaderschema Joop Voor volgende vergadering van 27 maart 
 


