maandag 30 september 2019

Notulen MR oktober 2019
Agenda

- Notulen vorige vergadering
- Bespreking zelfevaluatie 2018-2019
- Kwaliteitsonderzoek
- Digitale devices na herfstvakantie
- Vaststellen taakverdeling
- Evalueren start schooljaar
- Bespreken MR jaarplan 2019-2020
- Wat Verder Ter Tafel Komt (WVTTK)
• Uitjes
Notulen

- Notulen vorige vergadering
- Gymzaal: geen nieuws
- Geen aanmeldingen voor MR verkiezingen, daarom wordt Marleen Schut voor
de komende drie jaar.

- MR post doorsturen naar mrheuvelrijk@gmail.com —> Carla vraagt aan Esther
of zij het wil doorsturen

- Thema-avond 28 januari 2020 —> inschrijven kan vanaf
- Bespreking zelfevaluatie 2018-2019
- Besproken, acties zijn uitgezet
- Kwaliteitsonderzoek
- Het voorstel is om naar aanleiding van de resultaten mogelijk vervolgvragen te
stellen.

- Digitale devices na herfstvakantie
- Hoe pakken we gehoorbescherming aan?
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- Dat wordt een taak voor de docenten - let erop dat het geluid niet te hard staat,
neem bewustwording mee in het onderwijs

- Kunnen we de iPad instellen op een maximum geluidsniveau?
- Dat moet worden uitgezocht door Chantal.
- Vastellen taakverdeling
- Zelfde taakverdeling als in 2018-2019 met verschil dat Esther de MR mail gaat
doorsturen

- Evalueren start schooljaar
- Goed van start gegaan
- Cultuurverandering heeft tijd nodig, maar er is al verandering zichtbaar
- Positieve energie heerst op de school
- Bespreken MR jaarplan 2019-2020
- Vergaderdata veranderen
- Taakverdeling aanpassen naar 2019-2020
- Begroting school in november bespreken
- Komend jaar moet een nieuw schoolplan gemaakt worden
- Aanpassingen worden volgende vergadering gereviewed
- WVTTK
- Uitjes
- Hebben we inzicht in de verdeling van de uitjes?
- De leerkracht organiseert maximaal 2 themagerelateerde excursies in overleg
met de klassenouder, daarbij let de leerkracht op de verdeling van uitjes en
activiteiten.

- Bovenbouwdocenten overleggen het aantal te bezoeken middelbare scholen
met Harold

- Buitenschoolse activiteiten worden door de ouders geregeld (begeleiding en
vervoer)

- Bibliotheek
- Verversing bibliotheek, norm 8 boeken per kind.
- Harold gaat de kosten na.
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