Notulen MR-vergadering
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Voorzitter
Verslag
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09-10- 2019
19:30-21:30 uur
Christianne
Karin

1. Opening
2. Mededelingen
Kim: het team wil graag de agenda van de MR vergadering ontvangen.
Simon: heeft bij Rudolf geïnformeerd over het protocol social media. Dit wordt
aangepast. We proberen eerst Parro uit en kijken dan of Instagram nog meerwaarde
heeft.
De MR vindt dat social media een communicatiemiddel naar buiten is en is voor het
gebruik van Instagram. Simon neemt weer contact op met Rudolf over het protocol.
Rineke: het punt ‘mededelingen’ in de MR agenda graag splitsen in ‘mededelingen
team’ en ‘mededelingen directie’.
Tijdens de 1 oktober telling zaten er 138 leerlingen op Wis en Wierig. Vorig jaar 123
Na 1 februari zit de kleutergroep erg vol. We kijken naar de mogelijkheden van o.a.
een groep 2/3. Dit wordt vooraf besproken in de MR.
3. Notulen
Corien en Christianne sluiten om 20.30 uur aan bij de OR vergadering van 28 oktober.
Bespreekpunten zijn ouderbetrokkenheid, de input van OR naar MR en vv,
communicatie naar ouders.
Karin ( kerstwerkgroep) overlegd over een gezamenlijke afsluiting na het kerstfeest.
Er is overleg geweest over de subsidieplannen voor het groene schoolplein. Een flyer
wordt gemaakt en Marieke Bluemer M.B heeft een plan geschreven. Het plan wordt
breder, de buurt wordt erbij betrokken.
4. Ingekomen stukken/mail.
5. Schooljaarplan
Het schooljaarplan wordt doorgenomen en goedgekeurd.
De ervaringen met de startgesprekken ouder en kind worden besproken. Wat is de
meerwaarde voor kinderen tot en met groep 5? Dit punt meenemen naar het team.

6. Jaarplanning MR
Besloten wordt om elke MR vergadering om 19.00 uur te starten zonder Rineke.
Zij sluit om 19.30 uur aan.
Paul zoekt uit hoeveel geld er nog over is van het MR budget, zodat we een plan
kunnen maken voor de besteding daarvan.
De MR heeft instemmingsrecht voor het nieuwe schoolplan.
Rineke legt uit dat de stichting in oktober/november start met het maken van het
Koersplan. Daar wordt met verschillende geledingen over gebrainstormd o.a. met 2
leerlingen per school . In januari/februari zal het Koersplan in grote lijnen af zijn
,waarna het plan voor de individuele scholen opgesteld wordt.
In januari komt een conceptplan, dat besproken wordt met de MR.
Christianne schrijft een stukje over de MR voor de Nieuwsbrief van 31 oktober. In
elke Nieuwsbrief komt een standaard zinnetje over de MR.
Kim mailt Nienke van de GMR om aan te sluiten bij de vergadering van 18 maart.
Het MR reglement wordt elke 3 jaar door IJsselgraaf vastgesteld en hoeft tussendoor
alleen gewijzigd worden wanneer er een lid uit gaat.
Christianne past het goedgekeurde activiteitenplan aan.
7. 40 jarig bestaan Wis en Wierig
Anita, Marieke, Christianne en Kim zitten in de werkgroep. Op 13 december is een
feestje voor leerlingen, ouders en personeel. Het budget wordt nader uitgezocht en
Kim mailt het team.
8. Data MR vergaderingen schooljaar 2019/2020
27-11-2019
29-01-2020
18-03-2020
13-05-2020
17-06-2020
9. Punten voor de volgende vergadering
-

social media
samenwerking met OR
vaststellen activiteitenplan MR
concept jaarverslag MR
budget MR

10. Rondvraag
Corien: wordt er iets extra’s gedaan voor nieuwkomers?
Johanne werkt 2 dagen per week met 10 leerlingen in de taalklas, samen met Fleur.
Worden er nog parkeervakken gemaakt?
De gemeente laat het afweten, Rineke vraagt Rien.
Op Wis en Wierig hebben we geen posters voor de campagne van de Kindertelefoon
ontvangen. Corien regelt posters.
Komt er een buurtcoach op school?
Elke donderdagmorgen is Alice, de buurtcoach aanwezig.
Dit wordt in de Nieuwsbrief gezet.
Paul biedt voor de afsluiting van de laatste vergadering samen met de OR zijn kroeg
in zijn eigen bedrijf aan, inclusief de consumpties.

