Notulen MR-vergadering van basisschool De Empel
Datum

17 juni 2020

Plaats

basisschool De Empel (aula)

Tijd

19.00 uur

Aanwezig: Leon van Boxtel, Ilse van Helvoort, Thea Donkers, Peter Callaars, Cindy Barten
en Ilona van Brussel.

1.

Opening
De agenda wordt vastgesteld.

2.

Notulen laatste overleg (bijlage, 200602 notulen MR)
Er waren nog vragen n.a.v. de MR notulen aangaande de schooltijden voor
aankomend schooljaar. Hierover is een bericht op Parro verschenen.
De notulen van 13 mei staan nog niet op de website. Ilse gaat dit na. Actie Ilse

3.

Mededelingen en ingekomen stukken
Geen mededelingen of ingekomen stukken.

4.

Schoolplan 2019-2023
Hoofdstuk 6 t/m 9 zijn doorgenomen:

6.1: Er is op dit moment 1 locatiebegeleider.
6.2. De indeling van de groepen wordt a.d.h.v. meer factoren bepaald dan alleen een
sociogram. Mogelijk een verwijzing plaatsen ter verduidelijking?
6.3 Er zou meer info naar ouders gecommuniceerd kunnen worden over de inhoud en
doelstelling van Taakspel.
Zin: “De belangrijkste kenmerken van onze school zijn”, kan aangepast worden naar
“belangrijke kenmerken van het schoolklimaat zijn”
6.4 Uitgangspunt is dat iedereen BHV heeft.
“De lessen sociaal-emotionele ontwikkeling staan in het teken van de ontwikkeling van goed
(passend) gedrag.” Mogelijk kan dit anders geformuleerd worden, zodat het meer recht doet
aan hetgeen You are Good en Taakspel werkelijk tot doel hebben. Het gaat dieper dan het
naleven van regels en/ of vertonen van goed gedrag. Dit item komt in meerdere aspecten
van het schoolplan terug en ook in de algemene attitude van het team.
Uitzetten vragenlijst ouders: agenderen dat de MR hier komend schooljaar graag in mee wil
denken om deze specifiek op de Empel te richten. Actie Peter
6.7 “Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders
dezelfde doelen nastreven: de algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun)
kinderen. Kan deze zin anders geformuleerd worden? Ook welbevinden kan genoemd
worden. Actie team

Hoofdstukken 7, 8 en 9: geen opmerkingen.
Het volledige plan is hiermee doorgenomen. Het is een organisch plan. Hoe gaan we dit
binnen de MR met Leon monitoren en bespreken? De verbeterplannen worden
geagendeerd voor komend schooljaar. Actie Peter
Leon vraagt de MR om volgend schooljaar ook te bekijken of de MR een punt toe kan
voegen aan het schoolplan. Actie Peter

5.

Formatieplan
De groepen zijn ingedeeld en daar is reeds over gecommuniceerd.

6.

Verkeersplan
Het verkeersplan is besproken.

7.

Verkiezingen MR
De MR gaat de verkiezingen kenbaar maken. De leerkrachten geven de brief morgen mee.
25 juni weten we of er meer kandidaten zijn, en kunnen er indien nodig verdere acties
uitgezet worden.

8.

Jaarverslag 2019-2020

De MR maakt een jaarverslag. Ilona maakt een opsomming van de onderwerpen en maakt
een jaarverslag. Actie Ilona

9.

Regelement (bijlage)
Het reglement is doorgelopen en met enkele wijzigingen vastgesteld. Ilona past dit aan.
Actie Ilona
Het medezeggenschapsstatuut moet 1x per 2 jaar vastgesteld worden. Thea en Ilse nemen
dit mee. Actie Thea en Ilse

10. Planning 2020-2021
- 1e overleg 1 of 8 september 2020. Ilse en Thea koppelen terug welk datum het
wordt.

11. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Hebt u vragen n.a.v. de notulen dan kunt u ons aanspreken of mailen naar mrem@skipov.nl

