Notulen MR-vergadering 4 juli 2018
Aanwezig: Raymond, Oscar, Anne, Nelleke
Onderwerp
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Actie
Voortgang plein: We gaan waarschijnlijk verder met
leverancier Nijha. We zijn nog afhankelijk van de bijdrage
van de gemeente, daar moet 5000 euro vandaan komen,
anders kunnen we grote fondsen als Jantje Beton niet
aanspreken. Half juli wordt dit besproken.
Cursus MR: er wordt gekeken naar een collectieve cursus,
Eemvallei-breed. Raymond houdt dit in de gaten.
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Op 25 april is er lunchoverleg met alle collega's geweest
over besteding van de werkdrukgelden. Er was vrij snel
consensus: we willen graag iemand die onze groep kan
overnemen, zodat we zelf aan bijvoorbeeld administratie
kunnen werken. Dit gaat Jos de Vries doen.
Leontien en Nelleke hebben het plan ondertekend.
We hebben 5000 euro subsidie voor muziek
binnengekregen, Samen met Caecilia gaan we een plan
maken voor de besteding hiervan. Dit zal gaan richting
muzieklessen bij de bestaande thema's, waarmee we dan
een goede muzikale voorstellingen neer kunnen zetten.
Het plan ligt cijfermatig nog bij Femke, er zijn nog wat
dingen die aangepast moeten worden. Dit wachten we af,
voordat het plan ondertekend gaat worden.
We moeten vooral stellingen vast gaan zetten en Henk
moet zich kunnen zekeren als hij het dak op gaat. De
keuring van de elektrische apparaten gaat waarschijnlijk
door een conciërge gebeuren, die daar een cursus voor
gaat doen.
Qua schoonmaak is er al een signaal uitgegaan. Voor
schoonmaak is er gewoon te weinig tijd.
De CO2-meters gaat Anne proberen te regelen via een
subsidie van de GGD (een gezonde school). Hier valt
misschien ook nog wel geld te halen voor het plein.
Verbeterpunt: we hebben wel zicht op ontwikkeling, maar
we hebben niet vastgelegd hoe we dat doen.
Verder kwamen we er erg positief uit.
Verbeterpunt: ons aanbod aan hoogbegaafde leerlingen
kan nog beter. Dit willen we met het thematisch werken
verder uitbouwen. Hier hebben we nu ook Shanna voor,
die ruime ervaring als leerkracht heeft. Zij heeft een
spierziekte, waardoor ze niet meer voor de klas kan, maar
ze vindt het wel erg leuk om in het onderwijs te blijven.
Elke maandag is ze er twee uurtjes en doet dan onder
andere twee plusgroepen.
Er is voor de Dorpsbeuk niet zo heel veel uitgekomen, de
verwachtingen lagen hoger. Ze hebben eigenlijk bevestigd
wat we al wisten.
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De bovenschoolse PR-werkgroep gaat hier verder mee
aan de slag, hier zit Anne in. Er gaat bijvoorbeeld gekeken
worden naar gezamenlijkheid in de logo's van de scholen.
Op vrijdag 14 september houden we weer een startfeest.
Het idee is weer een beetje hetzelfde als vorig jaar. We
zijn nu alvast begonnen met werven van ouders.
De opbrengst gaat naar nieuwe schoolshirtjes.
Vanuit de innovatiepot is er geld vrijgekomen voor "Taal
doen", dit zijn kasten waarmee kinderen taal echt kunnen
beleven.
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We gaan vergaderingen 1 week voor de GMRvergaderingen proberen te plannen. Die datums zijn
alleen nog niet bekend. Raymond gaat hier achteraan
x

Raymond

Overige actiepunten:
Anne gaat een nieuw schooljaarplan schrijven, dit wordt volgende MR besproken
Nelleke gaat achter de inlog van de MR-mail aan --> Emailadres: mr@dedorpsbeuk.nl
Wachtwoord: Wos55146

