Medezeggenschapsraad
Lange Voren 88
3773 AS Barneveld
(0342) 490651
e-mail: mr@wvobarneveld.nl
website : www.wvobarneveld.nl

notulen van de MR vergadering van donderdag 25 oktober 2017
Aanwezig: Jannita van de Burgt (vz), Mariette van Ee, Lisette Jochemsen-Besselsen, Hans van den
Hudding (verslag), Ellen van Loenen, Henk van Roekel (later op de avond).
Afwezig met kennisgeving: Lia Jansen.

1. Opening en welkom
Jannita opent de vergadering door een stukje te lezen uit Psalm 23. De Heer is mijn Herder.

2. Notulen MR-vergadering 22 juni 2017
Sommige punten worden nog doorgenomen en daarna afgerond.

3. Ingekomen stukken
- Prima onderwijs.nl
- Info MR

4. Mededelingen vanuit de GMR
Geen bijzondere mededelingen.

5. Kennismaking met Gynzy door Ellen
Ellen laat de nieuwe methode Gynzy zien. Vanaf groep 7 kunnen leerlingen met chromebooks
via verschillende methodes werken en de leerkracht kan de voortgang precies volgen en
eventueel bijsturen. Dit ziet er heel mooi uit.

6. Personeelszaken
- Bij juf Gerjanne is er een dochter geboren, genaamd Juli-Anne.
- De lijst van stagiaires wordt gedeeld en besproken.

7. Evaluatie informatieavond 7 september
Geen bijzonderheden.

8. Schoolontwikkelplan 2017-2018
Henk licht de evaluatie van de leerteams verder toe.

9. MR-cursussen
Er zijn dit jaar geen MR-cursussen nodig.

10. Planning onderwerpen vergaderingen 2017-2018
Social Media training voor kinderen, bijvoorbeeld Veilig Internet. Op de Julianaschool wordt
dit namelijk ook gedaan. Op de volgende MR vergadering wordt dit op de agenda gezet en
Henk zal ook navragen wat de mogelijkheden zijn.

11. Mededelingen vanuit de directie
Zie overige agendapunten met toelichting of acties van Henk.

12. Wvttk
- Hitteprotocol wordt geëvalueerd. Een paar punten worden hierbij nog aangevuld.
- Lisette heeft na de belronde van ouders de vraag gekregen of het schoolplein met hulp van
sponsoren aangepast kan worden? Henk geeft aan dat hier al aan wordt gewerkt.
- Komt er nog een enquête voor ouders? Henk vraagt dit na.

13. Data vergaderingen volgend seizoen
De data voor de volgende vergaderingen zijn:
7 december 2017, 22 februari 2018, 19 april 2018 en 21 juni 2018.

14. Rondvraag
Lisette: Wordt Christine die als onderwijs assistent weg is gegaan nog aangevuld?
Jannita en Henk lichten toe dat dit door anderen en door stagiaires gedaan wordt en dat dit
goed opgevangen wordt op dit moment.

15. Sluiting door Ellen

Actiepunten:
Nummer

Wie?
Hans
Jannita
Jannita
Jannita
Jannita
Lisette
Lisette
Lisette
Henk
Henk
Henk

Wat?
Doorsturen concept notulen
Doorsturen definitieve notulen naar Henk voor de website
Handboek voor elke ouder bestellen
Jaarverslag uitprinten en door Henk op site laten plaatsen
Social Media op agenda zetten van de volgende vergadering
Maayke vragen om nieuwe posters
Een aantal ouders bellen over eventuele verbeterpunten
Terugkoppeling aan ouders geven over ingebrachte punten
Social Media mogelijkheden navragen en bespreken
Mogelijkheden kanjertraining in het team bespreken
Checken of er nog een enquête voor ouders komt

