Notulen MR vergadering 9 oktober 2018
Aanwezig: A. C., R vd L., J. D., A. S., F. H. en D.S.
MR-lid neemt afscheid na drie jaar, gaat verhuizen naar Groningen met de herfstvakantie.
Eerste 6 weken schooljaar. Wat is de revue al gepasseerd?
Overlijdensbericht van een ouder
Goed kamp unit 7/8
Studiedagen over schoolplanontwikkeling en sociaal emotioneel leren.
Informatieavond; goede opkomst. Wisselende feedback op lezing.
Studiereis Zweden KPOA; in het kader van schoolplantraject. Onderwijs aan het jonge kind,
woordenschatontwikkeling en (persoonlijk) leiderschap waren speerpunten tijdens de reis. Ook goed
voor de verbinding!
ABC Beweegweek moet nog geëvalueerd worden.
De kampdag voor groep 5-6 ging niet door. Beargumentatie? Was tegenvaller voor de kinderen.
Personeel:
Alle nieuwkomers hebben goed hun draai gevonden, goede start gemaakt met team. Mondelinge
toelichting.
Leerlingontwikkeling:
Op teldatum 13 leerlingen minder dan waar we op gehoopt hadden. (begroot 250, werkelijk aantal
237). Ook t.o.v. vorig jaar een daling in leerlingaantal. Zorgelijk. Tijdelijke huisvesting, niet in eigen
voedingsgebied staan en nog geen uitzicht op nieuwbouw is niet helpend.
MR vraagt zich af waarom duidelijkheid uitblijft. Wanneer wordt daar een besluit over genomen?
Kunnen wij hier als MR wat mee? Kunnen wij hier vragen over stellen richting het bestuur van de
KPOA? Huisvesting graag duidelijkheid over! Flyeren over “wij komen naar Waterdorp!” dat is wat wij
willen.
Jaarplan van 2018-2019 wordt toegelicht door Desiree aan de hand van 5 havens.
Schoolplanontwikkeling voor de komende vier jaar. Vorig jaar geschreven “Dynamisch Koersplan
2022’ van KPOA. Hier is film over gemaakt. Wordt gedeeld met MR.
Schoolplan wordt dit schooljaar geschreven. KPOAscholen trekken hier samen in op, er is een format
voor wat ingedeeld is in hoofdstukken. Format wordt langzamerhand gevuld. Op studiedagen wordt
het team meegenomen. Fijn als MR als klankbord wil fungeren. Desiree zal delen zodra er weer
hoofdstukken af zijn. Hoofdstuk 1 en 2 gaan over Profiel van de school en een SWOT-analyse.
Uiteindelijke resultaat is een schoolplan dat aan alle wettelijke eisen voldoet en aansluit bij het
nieuwe toezichtskader van de inspectie. Bestuur krijgt inspectiebezoek volgend schooljaar daarnaast
bezoek aan referentiescholen binnen de stichting.
AVG.
Vanaf nu mogen alleen nog de notulen op de site van de MR vergaderingen met initialen van de MR
leden en niet meer de volledige namen. Ook niet van andere mensen die besproken worden in de
vergadering.

