Notulen M.R. vergadering 27 september 2016.
Aanwezig: Sjoerd, Christien, Liesbeth, Rinske, Ilma, Helga en Mellina.
Notulen: verkeer: A. neemt zitting in de commissie verkeer. Er is een parkeerverbod in de
straat, maar de wijkagent kan niet verbaliseren. Ilma vraagt Jan en leerlingenraad of zij een
ludieke actie kunnen opzetten. Oplevering: Is geweest, er moeten nog enkele garantie klussen
aangepakt worden. Luchtcirculatie: Bovenschools worden de klachten van de buurt
behandeld.
Overleg met directie: Pedagogische visie: Kort en bondig, raad stuurt evt. wijzigingen door
aan Helga. Passend Onderwijs: Het schoolondersteuningsprofiel is door een misverstand niet
ingeleverd. Directie vraagt bij het samenwerkingsverband na hoe er dit jaar gehandeld moet
worden. Volgend jaar biedt de M.R. aan om samen het schoolondersteuningsprofiel op te
zetten. Leerlingenaantal 1 oktober 2016: 293. 2014:290, 2015:281. We gebruiken nu 12 van
de 13 lokalen. Maximaal kunnen we 320/325 kinderen in school hebben. Directie wil ook
graag niet meer groepen i.v.m. de ruimte. Tegen de tijd dat er meer toestroom is bekijken hoe
te handelen bij meer aanmeldingen.
Jaarplan: concept is klaar, graag lezen en aanvullingen/ evt. wijzigingen doorsturen aan
Helga. Bespreking Jaarplan: Kansen voor kinderen; de gemeente wijzigt enkele subsidies: De
gemeente stelt maximaal €60.000,00 beschikbaar voor I.K.C. en wijkteam om een naschools
aanbod op te zetten. Eigenaarschap: digitale middelen willen we graag uitbreiden, maar de
kwaliteit ven de huidige tablet is onvoldoende. Het bestuur behandelt de klachten.
Professioneel lerende organisatie: leren zichtbaar maken door en voor leerkrachten. De
resultaten van de eindtoets waren ruim voldoende vorig jaar, dit moet zo blijven. Inspectie
komt in juni 2017 of iets later in het kader van het 4 jaarlijkse toezicht. De school is geen
risico school. De schoolresultaten per groep en per leerling worden door I.B. geanalyseerd en
besproken met de leerkrachten. Helga stuurt binnenkort de Schoolgids en Scholingsplan naar
de M.R.-leden. Al deze plannen moeten voor de herfstvakantie getekend worden door de
M.R.
Contacten met Sinne: Mellina vraagt Sinne of er al namen bekend zijn van de O.C. van Sinne.
( er zijn enkele ouders van de oude raad gekomen bij I.K.C. J.W.F. maar de commissie is nog
niet voltallig. Eind oktober hebben ze een vergadering, daarna geeft Sinne de namen door van
de ouders.)
Rondvraag: Mellina stuurt jaarplanning M.R. mee met de notulen.
Rinske: 23 november is er een achterban bijeenkomst van de G.M.R.

