Notulen MR vergadering 13 Maart 2019

De vergadering wordt door Elsa Sijbers (vervangend voorzitter) geopend.
Mededelingen :
- Aanmeldingen nieuwe leerlingen schooljaar 2019-2020; de aanmeldingen van het komende
schooljaar zijn vergelijkbaar met het voorgaande schooljaar, dit heeft geen gevolgen voor de
formatie van onze school.
- School Tevredenheidsonderzoek (=TVO); de eerste resultaten van het TVO onder ouders zijn
binnen, de komende periode zullen de resultaten worden besproken en naar de ouders worden
gecommuniceerd.
- Communicatie afwezigheid leerkracht ; Het vervangingsbeleid en de communicatie hierover
naar ouders wordt besproken. Op het moment dat op school duidelijk is hoe de vervanging van
een afwezige leerkracht wordt ingevuld, dan wordt dit zo spoedig mogelijk gecommuniceerd
naar de desbetreffende ouders. Mochten hierover onduidelijkheden zijn dan staat Marianne
Brugge ouders graag te woord.
- Luizenscreening ; vanuit de luizenscreening komt de vraag cq behoefte aan duidelijkheid over
het protocol, Marianne zal dit oppakken.
De actie-en besluitenlijst wordt goedgekeurd.
Extra kleutergroep :
Bij de kleuters is sinds 11 maart een extra kleutergroep gestart, dit om de druk op de
kleuterklassen te verminderen. Het tot stand komen van deze oplossing en de overwegingen van
de school, zijn tijdens een extra ouderbijeenkomst met de ouders van de kleuters besproken.
Deze bijeenkomst vond plaats voor de start van de extra kleutergroep.
De MR is tussentijds hiervan op de hoogte gesteld en wordt geïnformeerd over de stand van
zaken.
Tussenschoolse opvang (TSO) protocol;
Het protocol van de tussenschoolse opvang wordt aangevuld. De aanvulling en de wijze van
communiceren naar de ouders is door de MR besproken en goedgekeurd.
De aanvulling van het protocol zal op de website worden geplaatst en ouders zullen via het
Jozetje worden geïnformeerd.
MR verkiezingen;
Vanaf het schooljaar 2019-2020 is in de MR voor een ouder een vacature vacant.
De komende periode zal de MR verkiezingscommissie van start gaan met de sollicitatieprocedure.
Verdere info hierover zal nog volgen.
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