Acties en besluiten n.a.v. MR-vergadering van 20 januari 2015.
Aanwezig:

Teamleden: Mischa, Jane, Yvonne
Ouders: Rita, Lot, Remmelt

Gasten:

Valeri Ligterink, Fedor de Groot

Afwezig:

Bouke, Betty, Anne, Souad

Agenda
1. STAIJ-nieuws
Er is een brief binnengekomen van STAIJ aan alle medewerkers en MR-leden van STAIJ.
•
•
•

Het bestuursmodel is m.i.v. 29/11/2014 aangepast.
De financiën zin op orde, in 2014 is een positief resultaat geboekt
Op 29 januari is een bijeenkomst over passend onderwijs

Er wordt nog gemaild naar elkaar wie naar de bijeenkomst gaan.

2. Leerling Volgsysteem
Valeri presenteert vers van de pers de eerste portfoliomappen waarin de leerlijn rekenen is
uitgewerkt . De komende tijd worden de andere leerlijnen ingevoerd en uitgebreid en uiteraard
geëvalueerd.

3. Hoogbegaafdenbeleid
Het beleidsplan is o.b.v. commentaar aangepast. Fedor de Groot geeft een toelichting op het
beleidsplan. De MR keurt het plan goed.

4. Evaluatie Sinterklaasfeest
In de MR wordt het Sinterklaasfeest met name geëvalueerd vanuit het gevoelige punt van de ‘zwarte
pieten discussie’. Overwegend is de mening dat het beleid van Amsterdam gevolgd moet worden,
zoals reeds het beleid is. Tegelijk is een deel van mening dat er wel iets meer gedaan had kunnen
worden, bijv. één of meer gekleurde pieten. Dit wordt meegenomen in de evaluatie van de
Sinterklaascommissie.

5. Overige zaken
•
•
•

•

Resultaten verkeersenquête zijn nog niet binnen, komen volgende keer aan de orde
Algemene tevredenheidenquête wordt verlengd qua duur om zoveel mogelijk
enquêteresultaten te krijgen. Actie: Valeri.
Het bestuur van Broodje Pinksterbloem gaat geen enquête over broodje pinksterbloem
afnemen. Er worden in de algemene tevredenheidenquête ook al vragen over dit
onderwerp gesteld. Afgesproken wordt om de waardering daar af te wachten om evt. toch
opvolging hieraan te geven.
Thema’s als ‘Aanslag in Parijs’ worden in de midden- en bovenbouw besproken.

6. Zichtbaarheid MR
Om de zichtbaarheid van de MR te vergroten zullen Rita en Lot een ‘smoelenboek’ van de
oudervertegenwoordiging in de MR op de ingangsborden van de school publiceren, waarbij
toegelicht wordt welke taken zij uitvoeren.
Per MR-vergadering wordt afgesproken wat op de site of in de nieuwsbrief gepubliceerd wordt. Deze
keer is dat het beleidsplan Hoogbegaafden.

7. Punten voor de volgende MR
•

Stand van zaken m.b.t. het luizenbeleid en de luizenwerkgroep.

