Notulen MR-vergadering van basisschool De Empel
Datum

19 juni 2019

Plaats

basisschool De Empel

Tijd

19.00 uur

Aanwezig:

1.

Opening
Vaststellen agenda
-

2.

Mededelingen en ingekomen stukken
Verkiezingen/samenstelling MR: volgende week is meer bekend over welke
ouder en welke leerkracht in de MR komen. We communiceren dat via Parro.
Groene speeltuin onderbouw. Hier is vaker naar gekeken en bijvoorbeeld
nieuw gras gezaaid. Er zijn geen financiële middelen om hier een verharding in
te realiseren. Het heeft de aandacht van de directie.
Brief beëindiging gezamenlijke Oudervereniging, rol MR. In de brief staat
vermeld dat de oudergeleding van de MR gaat toezien op de financiën van de
Ouderraad. De wijziging van 1 vereniging naar 2 ouderraden is nu geschied.
Planning van de Cito toetsen i.c.m. buiten schoolse activiteiten. Is de planning
goed? Er zijn vaste richtlijnen vanuit het rijk. School houdt nog geen rekening
met bijvoorbeeld een vierdaagse. School gaat bekijken waar ze rekening mee
kunnen houden. Toezeggingen zijn er niet te doen.
Mogelijkheid om Parro beschikbaar te stellen voor klassenouder. Er zijn daar
mogelijkheden in. Dit gaan we uit laten zoeken en komen we op terug.
Stand van zaken MR punt jaarplan m.b.t. kunst en cultuur en inzet ouders.
School gaat meedoen aan de Cultuurloop. Een initiatief vanuit provincie
Brabant om kunst en cultuur verder te ontwikkelen op school. Dit past ook
binnen de nieuwe visie op de ontwikkeling van het kind in zijn totaliteit. Vanuit
school, ouders en met de ondersteuning van 'de cultuurloop'
(cultuurcoördinator vanuit de gemeente)wordt dit verder ontwikkeld.

3.

Schooljaar 2018-2019 afronden
Behaalde doelen benoemen. Het clusterjaarplan is recentelijk geëvalueerd. Er
zijn mooie resultaten behaald. Het nieuwe plan zal tussentijds geëvalueerd
worden en als vast agendapunt besproken worden in de MR. Zo blijven de
resultaten goed gevolgd.
Jaarverslag. Deze omvat de high-lights van alle vergaderingen. Rientje gaat
deze maken.

4.

Mededelingen De Empel (Leon en Rientje)
Afsluiting schooljaar. Leerkrachten hebben een checklist die ze afwerken zodat
er geen zaken over het hoofd gezien worden. Nieuwe groepsindeling is
gecommuniceerd aan ouders.

5.

Schooljaar 2019-2020
Planning MR
Maandag 23 september 2019
Donderdag 28 november 2019
Donderdag 16 januari 2020
Dinsdag 17 maart 2020
Woensdag 13 mei 2020
Woensdag 17 juni 2020

6.

Afscheid Marieke en Rientje. Beiden hebben lang een bijdrage geleverd aan de MR.
Zij worden door Leon bedankt voor hun inzet.

7.

Sluiting (rond 20.30 uur)

