Notulen van de MR vergadering van 22 sept 2014
Aanwezig: Tineke, Evelyn, Alfred (OMR), Willa, Leonie, Petra, Miriam (PMR)
3. Kennismaking Cees: Welkom Cees, als nieuwe directeur en welkom Petra, als nieuwe PMR
lid.
kort voorstelrondje Cees en MR leden.
4. De notulen van de vergadering van 26 mei 2014 worden goedgekeurd.
5. het volgende is in de eerste GMR-vergadering van dit schooljaar besproken:
- bijeenkomst 'Inzicht in financiën' wordt op 20 okt gehouden voor (G)MR-leden, Willa gaat
hierheen.
- basiscursus MR op 2 en 30 okt, Petra gaat hier misschien heen.
- financiën van de VCOG zijn besproken, financiële situatie is erg gezond. Duidelijkheid
verschaft over reserves en begroting.
6. Inventarisatie aandachtspunten MR komend schooljaar;
- huidige combinatiegroep 6/7, hoe als school om te gaan met komende jaren wanneer
groep 8 overblijft en hoe gaat de communicatie naar ouders hierover? Beleidsstuk hierover
wordt opgezocht door Cees en komt in de volgende vergadering terug.
- vanuit VO wordt aangegeven dat het vak Engels niet op aansluitend niveau VO wordt
gegeven op de Nassauschool. Evt. Speerpunt voor volgend schoolplan? We komen hierop
terug.
7. Ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie; er komt een ouderplatform via de
Nassauschoolsite, 'Basisschoolnet' genaamd. Hierin komt de jaarplanning te staan,
afspraken binnen de groepen, huiswerk, etc te staan. Ook kunnen we op deze manier de
gevraagde en aangeboden ouderhulp goed in kaart brengen en koppelen aan de
verschillende activiteiten of werkgroepen.
In dit platform willen we als MR een plaats krijgen om onze zichtbaarheid te vergroten.
Als MR hebben we een adviserende rol in de manier van werken aan ouderparticipatie.
Evelyn zoekt het verslag van de OR/MR vergadering met dit thema op. Alfred bewerkt dit
verslag tot een advies richting NMT (directie).
8. Zichtbaarheid van de MR; zie punt 7.
MR leden willen gaan werken met portefeuillehouders, combinatie van OMR en PMR, die
zich samen in de desbetreffende portefeuille verdiepen.
9. Rondvraag;
- 1-zorgroute en passend onderwijs; hoe ver is de Nassauschool hiermee en merken we in
de praktijk veel van deze ontwikkeling? Nog geen aanmeldingen van zorgleerlingen geweest
dit schooljaar.
- agenda voor de vergaderingen; belangrijk om bij elk te behandelen punt het doel aan te
geven. Wordt vanaf volgende vergadering veranderd in de agenda.
- TMO; organisatie van de TMO is besproken binnen het team. Verandering van pleinwacht,
structuur en invulling van de bemensing moet met instemming van de PMR plaatsvinden.

TMO loopt verder goed, wordt voldoende rust geboden door nieuwe structuur.
- eindejaarsfeest; ouders die hulp hebben geboden en een workshop hebben geleid willen
dit graag geëvalueerd hebben. Dit wordt opgenomen in het draaiboek voor het volgende
eindejaarsfeest.
- herinrichting schoolplein; fietsen krijgen nieuwe plek, achterpleintje van de Zonnepit
wordt hierin meegenomen.
- Kerstviering; verschillende ouders op school hebben aangeven behoefte te hebben aan
duidelijke communicatie over de invulling van de aankomende Kerstviering. PMR geeft dit
door een directie en werkgroep Kerst.

