Notulen
MR vergadering.
Dinsdag 5 september 2017
Notulist: Miriam
Aanwezig: Jürgen, Erik, Melanie, Carina
Invoering ouder communicatie app.
Management team beslist voor 1 januari over de invoering van een programma waarmee
ouders via een app alle nieuws en mededelingen van de school binnen halen.
Traject omgang met krimp
Op 6 september is er bijeenkomst van Erik met de werkgroep (Lenny, Laura, Heidi, Marion
(namens Dorpsraad), Sylvia).
Erik heeft een enquête opgesteld en deze wordt dan besproken.
De MR gaat voor de verspreiding van de enquête zorgen.
Erik geeft aan dat er een nieuwe regeling is wat betreft fusie en opheffing van scholen.
Zowel opheffing als fusie zijn hierdoor gemakkelijker
Afscheid nemen van medewerkers.
Voor kinderen en leerkrachten is het van belang dat er een duidelijk afscheid is bij een
vertrekkende medewerker.
De afgelopen jaren waren de verschillen in hoe er afscheid genomen wordt zeer divers.
Vanuit ouders is de vraag gekomen om daar eens kritisch naar te kijken en beleid over af te
spreken.
Wat is het beleid van de stichting? Erik vraagt dit na.
Dit punt volgende keer weer op de agenda plaatsen en afhankelijk van het beleid van de
stichting beslissingen nemen over een eigen beleid.
MR Verkiezingen
Ouders Jürgen en Miriam hebben na dit schooljaar een MR en GMR termijn van 3 jaar erop
zitten.
We roepen nu al ouders op die ook belangstelling hebben voor MR en GMR mee te draaien
met de volledige MR / GMR vergadering.
In de loop van het schooljaar kunnen we kijken of verkiezingen nodig zijn.
Zou je een vergadering bij willen wonen, stuur dan van te voren even een mail naar:
c.vrottgering@skov-onderwijs.nl of m.vdmanakker@skov-onderwijs.nl.
Overleg AC met Erik.
Erik gaat met de AC in overleg over afstemming communicatie, taken en
verantwoordelijkheden.
Slotavond, schoolverlatersdagen 2017.
Veel positieve geluiden; groep 8 stond tijdens de film première echt in het middelpunt.
Het was fijn dat er nu tijdens de persoonlijke afscheidswoordjes rust in de zaal was.
Uitzwaaien door volwassenen op première en op donderdag door de kinderen.
Voor volgend jaar duidelijk communiceren waar ouders en andere belangstellende kaarten
kunnen reserveren. Vanwege de krimp is er plek genoeg.

Schoolverlatersdagen 2018.
Volgens de jaarkalender dinsdag en woensdag voor Hemelvaart.
Melanie en Carina overleggen hierover met Annemiek.
Volgende keer op agenda plaatsen.
Sport en spel.
Kleuters starten op 6 september weer met Sport en Spel onder leiding van Miriam.
Mits het weer en werkzaamheden van Miriam het toelaat zal dit wekelijks plaatsvinden.
Uitstapjes met water.
Naar aanleiding van de verdrinkingen die de afgelopen tijd in het nieuws zijn geweest zijn
we ons bewust geworden van het belang van een zwemdiploma en de begeleiding bij
uitstapjes met water.
Wat doet onze school tot nu toe om verdrinking te voorkomen?
Tijdens het schoolreisje zijn er veel begeleiders bij de kinderen van groep 0,1,2 en 3.
Bij oudere groepen zijn er minder begeleiders.
Groep 7 gaat zelfstandig.
Begeleiders zijn in het algemeen ouders.
Vanuit de MR komt het advies om dit punt gericht aandacht te geven.
Voorstellen:
 begeleiders informeren over wie er wel en geen zwemdiploma heeft
 kinderen zonder zwemdiploma alleen laten begeleiden door eigen ouders
 groep 7 kinderen zonder zwemdiploma bij een uitstapje met water niet zelfstandig
rond laten lopen (met eigen ouder of aan laten sluiten bij de onderbouw, waar
meer toezicht is)
Brigadieren.
Er steken nu meer kinderen zelfstandig over.
Er zijn geen opmerkingen gekomen over de afschaffing.
Opening Schooljaar.
Prima maar zorg voor goed voorbeeld gedrag en begin om half 9.
Te laat komen.
Afgelopen jaar is er een “te laat komers protocol” opgesteld.
Op dit moment signaleren de leerkrachten dat er diverse kinderen zijn die na de eerste bel
nog te lang in de zandbak blijven spelen en pas na de tweede bel aanstalten maken om naar
het lokaal te gaan. Deze leerlingen zijn aangesproken.
Vanuit de leerkracht is er een voorstel voor aanpassing van het protocol wat betreft de
periode waarin een leerling een aantal keren te laat mag komen.
Jürgen past dit aan. Volgende keer in MR bespreken en daarna communiceren naar ouders
voordat de wijziging in gaat.

