Notulen MR Puur Sang
Datum: dinsdag 13 november 2018
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Loeswijk
Aanwezig: Joris, Petra, Sanne, Sabine, Ilonka, Anke, Nellie
Afwezig: Mariska

1. Opening
De vergadering wordt om 20:08 door de voorzitter geopend. Speciaal welkom aan Ilonka.
2. Notulen vorige vergadering
Notulen zijn aangenomen en zijn op de site geplaatst
3. Vaststelling agenda
Punt 8 wordt toegevoegd: Koersplan Eenbes
4. Ingekomen stukken
a. Notulen GMR (2x) : voortaan worden de notulen van de GMR direct na ontvangst
doorgestuurd en ook nog als bijlage bij de agenda toegevoegd, zodat er meer leestijd
ontstaat.
b. Nieuwsbrief GMR : t.k.a.
c. Artikel ‘rol MR bij inspectiebezoek’: t.k.a.
d. Stukken OPR: t.k.a.
5. Schoolse zaken
a. Activiteitenplan
o Feedback Henk: feedback is verwerkt in het document
o Jaarplanning: jaarplanning wordt door Anke samengevoegd in één tabel
o Begroting: Joris vult de tabel van de begroting verder in
b. Ambitiegesprek
o De punten genoemd bij ‘praktische afspraken’ moeten nog opgenomen
worden in het activiteitenplan.
o We gaan iedere twee jaar een ambitiegesprek voeren met de directie
c. Financieel jaarverslag/begroting
o Joris is bij de GMR geweest voor vragen/uitleg over het financieel beleid.
o Joris heeft met Rob en Pieter gekeken naar de financiële stukken die nu
voorhanden zijn
o Er is op dit moment (nog) geen deugdelijke begroting.
d. Bouw! (door Sabine)
o Preventief programma voor voorkomen van leesproblemen
o Kinderen worden gesignaleerd door leerkrachten in de onderbouw en door
nagaan van erfelijke factoren
o Er wordt 2x 10 minuten op school gewerkt en 2x 10 minuten thuis. Op school
wordt met tutoren gewerkt uit de bovenbouw
o Kinderen werken het programma in ongeveer 2 jaar door.

o Evidence based: na doorlopen van dit programma zijn kinderen duidelijk
betere lezers dan controlegroep.
e. Klankbordavond 22 november
o Petra kan en zal op deze avond aanwezig zijn
6. Digitale MR-omgeving
Tini heeft in de sharepointpagina van Puur Sang een linkje naar de MR-omgeving gemaakt.
Leerkrachten kunnen er in via hun schoolaccount, ouders alleen met een eigen (gratis) office
365 account. Joris heeft via de app een link gestuurd. Wil iedereen even kijken of hij/zij er in
kan?
7. Vergaderdata (opnieuw bekijken i.v.m. oudergesprekken)
a. 25 februari en maandag 24 juni starten we om 20.30
b. Voorgesprekken zullen (met goedkeuring van de directie) voortaan twee weken voor
de vergadering plaatsvinden, te weten: 19 december, 11 februari, 13 maart, 4 april
en 11 juni

8. Koersplan
Op donderdagavond 24 januari is er een bijeenkomst over het nieuwe koersplan van de
Eenbes. Hiervoor zijn leerkrachten en leden van de oudergeleding van de MR uitgenodigd.
Joris geeft aan hier naartoe te willen gaan namens onze MR.

9. Rondvraag
Niemand wenst gebruik te maken van de rondvraag.
10. Sluiting
De vergadering wordt om 21.48 door de voorzitter gesloten.

