Notulen medezeggenschapsraad CBS de Finne
Aanvang: maandag 2 juli
Tijd: 19.30 uur
1. Opening
Diana opent de vergadering met een gedicht: Gewoon Bijzonder
2. Vragen/opmerkingen over de notulen van 9 april 2018
Er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen van 9 april, bij deze worden ze
goedgekeurd en de site gezet.
3. Jaarplanning > vakantierooster 2018-2019
> MR vergaderingen 2018-2019
De jaarplanning en het vakantierooster voor komend schooljaar is doorgenomen en
besproken, iedereen gaat hiermee akkoord. De MR vergaderingen blijven op maandag,
wisselend op avond en middag.
4. Concept jaarplan MR volgend schooljaar.
We blijven het concept jaarplanning vanuit de GMR volgen, de punten die hierin staan
komen elke keer op de agenda terug.
5. Visie op onderwijs aan het jonge kind
Iedereen heeft dit gelezen, en heeft hier op kunnen reageren.
6. Veiligheidsbeleving
In groep 6, 7, 8 is de SCOL (sociale competentie observatie lijst) afgenomen. Hierin wordt
ook gekeken naar het welbevinden en de sociale veiligheid. Ze hebben een mooie
gemiddelde score behaald.
7. Evaluatie jaarplan 2017-2018 en vooruitkijken naar het jaarplan 2018-2019
We kijken terug naar wat er afgelopen schooljaar is behandeld en we kijken vooruit naar
het jaarplan. Hierin worden de volgende punten meegenomen: ouderbetrokkenheid, ICTontwikkeling, ontwikkeling in gedrag, eigenaarschap en muziekonderwijs.
8. Inloop kleutergroep / groepsgrootte
Het is erg druk in de hal bij de kleuters, om ze iets meer tijd te geven gaat de bel vanaf
nieuw schooljaar om 8.25 uur. We hopen zo dat ook de kleuters om 8.30 uur kunnen
beginnen. Ouders zullen we vragen hier rekening mee te houden en informeren in de
eerste nieuwsbrief 2018-2019. De kleutergroep start met een groot aantal leerlingen, we
kijken naar de mogelijkheden met bijvoorbeeld de inzet van leerkrachten/
onderwijsassistenten en blijven dit volgen.
Personeelsgeleding MR 2018-2019
Sanne en Marianne
Rol van voorzitter MR 2018-2019 en afscheid Bas
Diana wil wel proberen de rol van voorzitter op zich te nemen.
We bedanken Bas met een bloemetje voor zijn inzet en mening binnen de MR.

9. Rondvraag
Geen vragen
10. Sluiting
20.50uur
Volgende vergadering : maandag 1 oktober 16.00uur
Notuliste: Hennie

