Notulen
Aanwezig: Inge, Ina, Kim, Saskia, Femke, Robert en Maarten
1. Opening
2. Notulen 9 April
3. Actiepuntenlijst
Datum
22-05-2018
24
25
26

Onderwerp

Betrokkenen

Notulen 6 maart en 9 april mailen naar Robert
Toelichting locatie keuze voor ouders opstellen

Inge
Robert

4. Mededelingen
Geen mededelingen.
5. Nieuws uit directie en teams
- Namen van collega’s die eind dit schooljaar afscheid nemen, zijn bekend gemaakt.
- Formatie is nu rond. Binnen nu en 14 dagen zal de indeling voor volgend schooljaar
binnen het team wel rond zijn. Op 18 juni wordt de MR ingelicht en daarna de ouders.
- Er zijn nog een aantal uren die nog ingeleverd moeten worden, OOP en vakleerkracht.
- CITO eindtoets: morgen worden de leerlingen geïnformeerd. We zijn tevreden met de
schoolscore.
- Volgende week hebben we de audit.
- Volgende vergadering schoolgids en jaarplanning i.v.m. instemming.
6. Personeel
- Vacature voor een onderwijsassistent. Ronde 1 heeft uiteindelijk niets opgeleverd.
Ronde 2 loopt nog en we hebben reacties. Volgende week zullen de gesprekken
plaatsvinden.
7. Nieuwbouw
- Bijna bij het definitieve ontwerp. Er zijn wel een aantal (kleine) aanpassingen.
- Investering van Keender (duurzaamheid): zonnepanelen, infiltratie in de grond, warme
en koude opslag.
- Gemeente financiering is nog niet helemaal rond. Ondanks dat, gaat de bouw wel
starten.
- Volgende stap: inrichting en speelplein.
- Verkeerssituatie rondom school is een werkgroep voor. Dit krijgt nog een vervolg.
- Verkeersbrigadiers komt niet van de grond. Te weinig vrijwilligers.
8. Locatiekeuze volgend jaar
- We kiezen voor 2 locaties aankomend jaar. Alle voor- en nadelen zijn tegen elkaar
afgewogen. MR stemt in. Een goede uitleg voor ouders in de nieuwsbrief is wenselijk.
9. Looqin toelichten
- Looqin is een middel. We leggen welbevinden, betrokkenheid en competentiebeleving
vast in Looqin. Groep 1 t/m 5 legt dit al vast (leerkrachten). Kinderen van groep 3 t/m 8
hebben dit jaar zelf hun mening over deze 3 items gegeven. Dit is uitgewerkt en hier
hebben we een schoolbeeld van gekregen en daar komen conclusies en acties uit voort.
We richten ons vooral op welbevinden en betrokkenheid: plagen en pesten wordt
besproken, leerkrachten zijn alert op signalen, de pest coördinator (Kim) gaat langs de

groepen en in juni nemen we de meting nogmaals af. De meting in juni draait om
welbevinden en betrokkenheid. Sociaal Emotioneel Leren (SEL) oppakken is wenselijk.
Hier zullen we waarschijnlijk volgend schooljaar mee starten en de methodiek die we
hebben gekozen is Kwink. Hier is de ouderrol ook erg belangrijk.
We gaan dit voortzetten en moeten nog beslissen of we dit 1 of 2 keer per jaar afneemt.
Dit moeten we ook rapporteren namens de inspectie.
10. Verkiezingen MR
- Geen reacties van ouders n.a.v. de brief in de nieuwsbrief. Volgende stap: ouders
persoonlijk aanspreken en het liefst mensen uit de onderbouw.
- 2 collega’s die wel zitting willen nemen.
Rondvraag: 18 juni is Maarten afwezig. Voorstel voor een nieuwe datum: donderdag 21 juni om 20
uur. Als Robert niet kan, laten we de vergadering staan op 18 juni.

