Uitnodiging en agenda voor de M.R. Vergadering
Datum: maandag 12 september 2016 20.00-22.00 uur
Notuleren en versnaperingen: Miriam

Afspraken van 6 juni
Wat

Wie

Agenda
1 Opening
2 Vaststellen agenda
3 Notulen vaststellen (6 juni);
Vak Engels; is wel behoefte aan door alle leerjaren heen,
doorgaande lijn, zelfde methode vanaf gr 1-8.
Wordt onderzocht door werkgroep nieuwe methoden.
Evt. stukje nieuwsbrief hierover om duidelijkheid te scheppen
over visie van school op dit vak.
Plusklas; levelwerk binnen de groep is gestart. Plusklas gaat
starten over 2 weken, groepen 4-8.
Groep 8 is bij aanvang schooljaar al begonnen.
Over de naam Plusklas wordt nog verder gedacht.

wanneer

Tijd
20.00
20.05
20.10

Bijzonderheden

Ouderparticipatie; bijna alle ouders zijn gemigreerd naar
Digiduif. Link om ouders te laten inschrijven voor participatie
wordt volgende week verstuurd via Digiduif, Cees schrijft
vooraankondiging in as. Nieuwsbrief.
4. jaarplanning data MR vergaderingen bespreken;
De vergaderdata voor dit schooljaar zijn als volgt:

21.15

maandag en dinsdag wisselen elkaar af)
25 okt
28 nov
10 jan
28 feb
10 april
23 mei
10 juli

5. Invalproblematiek
Erg moeilijk invallers te krijgen op dit moment door nieuwe
regeling Wet werk en zekerheid. In volgende nieuwsbrief komt
dit probleem terug en wordt aangegeven hoe nijpend dit
probleem is en wat de consequenties kunnen zijn.
Het is belangrijk dat dit als een gezamenlijk ‘probleem’ (school
en ouders) wordt gezien.
Volgende keer laten terugkomen op vergadering.

20.20

6 Ouderbetrokkenheid/participatie; stand van zaken
(op de koffie met…, waar loop ik tegenaan borden, etc.

20.30

Locatie: Nassaulaan 5

Leden: Marieke, Patrick, Gea, Marlies (ouders)
Petra, Miriam, Gemma, Klaas (leerkrachten)

7. Communicatie MR naar ouders; stand van zaken;
Patrick heeft komende week contact met Cees over gebruik van
de borden en maakt kort lijstje met bijbehorende regels.
koppelt dit terug naar MR. Pilot met bord in Monument en
Paleis.
Wanneer notulen vastgesteld zijn stuurt Miriam dit met MR-kort
naar Christian, wordt op website en DigiDuif (Button MR) gezet.
Op de koffie met..; 2-11 en 18-1
Waar? Waarschijnlijk in Oranjeboog.

20.40

8. kinderraad; stand van zaken;
Kinderraad; Yvonne is hiermee begonnen en gaat hier komende
tijd mee verder. Structuur hierin belangrijk, niet op willekeurige
momenten.
Komt volg. vergadering terug

20.50

informeel

21.00

9. Inventarisatie en vaststellen aandachtspunten van de mr
voor 2016-2017;
Jaarplan van de MR meesturen en speerpunten Nassauschool
jaarplan.
Speerpunt: typelessen (na schooltijd, school faciliteerd alleen de
ruimte).
Vast agendapunt GMR.
10. MR kort;
Volgende keer stukje over ouderparticiptie noemen in MR kort
om dit te stimuleren wanneer er te weinig aanmeldingen zijn.
11. Rondvraag / w.v.t.t.k.

21.10

12. Afsluiting

22.00

I=

informatief

Locatie: Nassaulaan 5

BA= besluitvorming advies

21.40
I/BA/BI
21.50

BI=besluitvorming instemming

Leden: Marieke, Patrick, Gea, Marlies (ouders)
Petra, Miriam, Gemma, Klaas (leerkrachten)

