Notulen MR-vergadering
Datum:
06-02-2017
Tijdstip:
19.00 uur – 20.00 uur
Voorzitter:
Ilse
Notulist:
Ine
Aanwezig:
Maarten, Ilse, Leonieke, Rob, Ria, Leontine, Ine
Ellen vanuit de OR
1. Opening
Ilse opent de vergadering.
2. Notulen vorige vergadering 14-11-2016
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.
3. Mededelingen vanuit OR
 Vanuit de OR sluit Ellen aan bij de MR vergaderingen.
 Karlijn van den Broek wordt nieuw lid van de OR.
 Het brigadieren gaat niet door, alsnog te weinig aanmeldingen.
 Marly gaat het schoolreisje mee organiseren, m.n. de busreizen.
 Nina is bezig met de pannenkoeken dag van 24 maart.
 Met carnaval komt er weer een optocht.
 Er komt een enquête m.b.t. de schoolfotograaf.
Ellen stuurt deze naar alle ouders via ov.st.lambertus@gmail.com
Maarten mailt de emailadressen van alle ouders door naar de OR.
4. Verslag GMR
Geen opmerkingen.
5. Mededelingen vanuit directie
 Plan ontwikkeling Lambertusschool:
We gaan terug naar 6 groepen en moeten het geheel efficiënter gaan inrichten.
- Thematisch werken.
- Snappet: proeflicentie aangevraagd. Groep 6 gaat ermee aan de slag.
 Bezetting 2017-2018:
Er is geen verplichte mobiliteit. De benoeming van Alex stopt, hij gaat het beoordelingstraject in
en kan daarna solliciteren op vacatures. Mieke gaat terug naar 2 dagen en Ine stopt vanwege
pensioengerechtigde leeftijd. Joke bereikt in december 2017 de AOW- gerechtigde leeftijd. Het is
nog niet bekend wanneer zij afscheid neemt.
Suzanne en Leontine krijgen uitbreiding van aantal uren. Bregje heeft het recht te solliciteren naar
elke openstaande vacature. Vanwege haar MLI- positie hoeft zij niet door de 'beoordelingsmolen'.
 Externe audit 21-12-2016:
Het rapport van OMJS is binnen, het ziet er voortreffelijk uit. Enkele kleine puntjes.
 Gesprek met ouders over communicatie:
Het was een zeer positief gesprek.
 Thema-avond GMR 29-11 2016:
Avond zat goed in elkaar. Jammer dat er van onze MR niemand was.



Schoolpoort:
Maarten en Bregje zijn naar een informatie bijeenkomst geweest. Snelle manier van
communiceren tussen ouders en school. Als ouder heb je meteen zicht op hoe je kind het doet.
Het programma is nog in ontwikkeling. Als Schoolpoort doorgaat zijn rapporten overbodig.
In de toekomst zullen de rapporten van de kinderen digitaal verstuurd worden, nadat dit eerst
zorgvuldig naar ouders toe is gecommuniceerd.

6. Evaluatie Open dag 22 januari 2017
Het was gezellig! Goede opkomst, veel nieuwe gezichten.
In de toekomst hoeft het draaiboek van de Open Dag geen agendapunt te zijn.
7. Ouderpanel voorbereiden
Iedere vergadering terug laten komen en stellingen verzamelen.
In maart ouderpanel organiseren. Vraag is of we dit wel moeten doen!
Stelling 1: Intekenen voor activiteiten, het zijn altijd dezelfde die het doen
Stelling 2: Kinderen uit groep 7/8 en hun ouders moeten brigadieren
Stelling 3: Ik wil de rapporten alleen nog maar digitaal
8. Ophalen van de kinderen
Ophalen blijft zoals het nu gaat. Het grootste probleem is het fietsen van de kinderen.
Actie leerkrachten: Opnieuw afspreken dat kinderen met de fiets aan de hand lopen vanaf de
fietsenstalling tot aan de straat en andersom.
9. Rondvraag
-De open dagen zijn weer geweest.
Als je naar veel scholen gaat kijken zijn het veel indrukken op één dag!
Is het een idee om eerder met voorlopige adviezen te komen zodat ouders gerichter kunnen gaan
kijken?
Dit gebeurt al! De leerkracht van groep 6 formuleert bij de overgang naar groep 7 al voorlopig advies
in het dossier van de leerlingen.
Maar, dit voorlopig advies past misschien halverwege groep 7 niet meer bij het beeld van het kind.
-Enkele ouders van groep 8 hebben een commissie gevormd om activiteiten voor groep 8 te
organiseren.
Enkele activiteiten zijn:
Op de dag dat andere groepen op schoolreis gaan, gaat groep 8 ook iets leuks doen.
In de laatste schoolweek zwemmen.
Nieuw mailadres Rob: rob@essentialschoonmaakdiensten.nl

Datum volgende MR vergadering: Maandag 13 maart 2017 om 19.00 uur.
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