MR Notulen 27-10-2015
Aanwezig: Raymond Pot, Saskia Boumans, Jolien Vonk, Patricia Wierts, Sabine van der Spek, Rosan
van der Aa (notulist)
Gast: Miriam van den Berg (GMR), Jenny Vervoort
Elke school 400,- per 2 jaar beschikbaar vanuit de GMR
4 keer per jaar en 1 keer een themabijeenkomst
Zwarte pieten discussie
Sinterklaas komt met 4 hulpjes, thema is disco.
Kinderen krijgen een verhaal aangeboden. Een boek “de vrienden van Sinterklaas” .
Vorig jaar zijn de teksten van de liedjes aangepast, die worden ook dit jaar weer gebruikt.
Sinterklaasjournaal wordt niet gekeken wanneer er zwarte pieten in voorkomen.
Op 10 november komt het eerste sinterklaasjournaal, 11 november wordt beslist of op de het
journaal bekeken gaat worden. Het uiterlijk van zwarte piet is hierin leidend.
De MR wil een advies uitbrengen over wel of niet kijken van het Sinterklaasjournaal. Deadline
woensdag 11-11 voor 12:00 uur.
Mocht er gekozen worden om het niet uit te zenden vindt de MR dat er een goed alternatief moet
worden om aandacht te besteden aan sinterklaas op school. Dit lijkt nu nog niet voor handen.
Onder de ouders lijkt het niet heel erg te leven.
Lesinvulling
Beleid: in principe wordt er alleen TV gekeken wanneer dit gerelateerd is aan het lesmateriaal.
Er heeft een aantal ouders zich gemeld bij de MR die hun ongenoegen hebben geuit over de
hoeveelheid televisie en films er wordt gekeken op school.
Jenny adviseert om deze ouders te verwijzen naar de leerkracht van de eigen klas hierover.
Samen met het wetenschapsknooppunt wordt gekeken naar wat in welke klas geleerd/aangeboden
gaat worden. Leerlijnen worden op dit moment opnieuw ingevuld Dit loopt nog niet goed.
Onderzoekend leren en ontwerpend leren is soms moeilijk te onderscheiden. Streven is om de
overgang van groep ½ naar 3 beter te laten verlopen.
In alle klassen draaien nu proeftuintjes. Graag terugkoppeling van de resultaten hiervan in de
volgende vergadering.

Verkeersveiligheid
Raymond heeft een gesprek gehad met de gemeente over het kruispunt bij de bibliotheek.
Plan wordt op 18-11 besproken aan omwonenden gepresenteerd. MR is ook uitgenodigd. Fietsers
worden gescheiden van het gewoon verkeer. “Vertragende paddestoelen” en wellicht een “uitrit”
aan de kant van de Lessepstraat en als aan de kant van e bibliotheek.
Professionalisering overblijf
Topkids heeft een bod gedaan
Overblijfprotocol, zie bijlage
Rondvraag
Klasbord is erg goed ontvangen….ook in andere groepen??
Jenny verlaat de vergadering
Notulen 15-9
Overblijf
Jolien doet navraag bij de GMR over de organisatie en bekostiging van de overblijf bij andere scholen
Ouderavond
Ouderavond was geslaagd, de laatste ronde workshops was laat.
Onduidelijkheid over wel of geen plenaire afsluiting
Communicatie van/door MR
De notulen worden vanaf heden op de website geplaatst ( Linda), Patricia benadert Linda
Wijzen op de mogelijkheid tot bijwonen van vergaderingen.
Wijzen op mogelijkheid van “meelezend” ouder zijn.
Terugkoppeling naar achterban( Rosan)
Data van de MR vergaderingen in de Circulaire
Punten communicatie.
Notulen op het prikbord

