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

Concept notulen van de MR vergadering van donderdag 22 juni 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), Lia Jansen.

1. Opening en welkom
Jannita opent de vergadering door een stukje te lezen uit Genesis 24 over de kracht van het
gebed. Je kunt om alles bidden. Er is namelijk niets waarmee je niet bij God kunt komen.

2. Notulen MR-vergadering 6 april 2017
Sommige punten worden nog doorgenomen en daarna afgerond of op de actielijst gezet.

3. Ingekomen stukken
-

Prima onderwijs.nl
Info MR
Ouders bedankt

4. Mededelingen vanuit de GMR
Er is een nieuwe voorzitter van de GMR. Verder geen bijzondere mededelingen.

5. Hitteprotocol
Deze is opgesteld en wordt besproken. Een paar punten zullen nog aangevuld worden.

6. Vakantierooster 2017-2018
Deze wordt doorgenomen en akkoord bevonden.
7. Personeelszaken – formatie 2017-2018
Deze was al eerder doorgestuurd, en Jannita licht vervolgens nog e.e.a. toe.

8. Schoolgids 2016-2017
Deze wordt samen met Henk doorgenomen, en hier en daar aangepast of aangevuld.

9. Samenstelling MR - nieuwe seizoen
De samenstelling blijft ongewijzigd.

10. Schoolplan 2015-2019. Evaluatie schooljaarplan 2016-2017, schooljaarplan 2017-2018
Jannita licht verschillende onderwerpen uit het schoolplan toe. Komend jaar komen er o.a.
nieuwe methodes voor Wereldoriëntatie en Muziek.

11. Besteding gelden ouderbijdrage
Deze wordt gedeeld en doorgenomen, en is akkoord vanuit de MR.

12. Wvttk
- De prikactie wordt besproken.
- Groep 8 is al begonnen met de nieuwe Chromebooks. De eerste reacties zijn heel positief.
Volgend schooljaar gaat ook groep 7 hiermee werken.
- Bij de belronde naar de ouders door Lisette zijn de volgende vragen gesteld:
1. Kan er een mail gestuurd worden naar ouders bij stagiaires? Ja. Zie actiepunt.
2. Kan het snoep gooien in groep 8 minder of anders? Voor dit jaar zal dit niet meer
aangepast worden, maar voor volgend jaar wordt bekeken of er eventuele alternatieven
mogelijk zijn.
3. Kan er bij het overblijven beter toezicht komen op het plein? Eventueel meerdere
overblijfouders bij grotere groep? Dit zal Henk bespreken met de betreffende ouders.
4. Waarom was de bus veel te vroeg terug van schoolreisje? De chauffeur had dit niet goed
gepland ondanks dat dit al aangegeven was. Dit is al in het team besproken.
5. Kan er door de school een kanjertraining gegeven geworden om nog beter om te kunnen
gaan met pestgedrag? Hier wordt met de gehele MR en Henk lang over gesproken. Voor
komend schooljaar is hier helaas geen ruimte voor, maar Henk gaat dit wel in het team
bespreken.
- Henk geeft aan dat er een positief audit rapport is opgesteld van de WvO school.
Daarnaast waren de uitslagen van de Cito toets ook heel goed. Deze waren ruim boven het
landelijk gemiddelde. Over beide resultaten kunnen we heel tevreden zijn.

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

14. Rondvraag
Lisette vraagt of er op de projectavond ook een ander broodje verkregen kan worden dan
alleen frikandel of kroket? Bijvoorbeeld kaas. Dit is een goed idee en wordt doorgegeven.

15. Afsluiting MR seizoen

Actiepunten:
Nummer

Wie?
Hans
Jannita
Jannita
Ellen en Jannita
Lisette
Lisette
Henk
Henk
Henk
Hans
Jannita
Henk

Wat?
Doorsturen concept notulen
Doorsturen definitieve notulen naar Henk voor de website
Handboek voor elke ouder bestellen
Pasfoto doorsturen naar Lisette
Maayke vragen om nieuwe posters
Een aantal ouders bellen over eventuele verbeterpunten
Infomeren overblijfouders bij hitteprotocol
Mogelijkheden kanjertraining in het team bespreken
Bespreken punten overblijfouders n.a.v. vraag ouders
Definitief jaarverslag doorsturen naar Jannita
Jaarverslag uitprinten en door Henk op site laten plaatsen
Doorgeven dat stagiaires mail sturen naar ouders waarin ze
zichzelf even kort voorstellen

