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Items
1.Opening

20.00
Welkom aan Klaas van den Hombergh van de
GMR

Sanne

2.Vaststellen notulen
Notulen MR 2 2018-2019 B

B= Besluitvormend
3.Mededelingen Lonneke A. Vervolg andere schooltijden- I
I= Informatief
B= Besluitvormend
A= Adviserend
4.Mededelingen Team
I= Informatief
B= Besluitvormend
A= Adviserend

B. Formatie/ verdeling volgend schooljaar- I

Notulist

Lonneke

C. Staking 15 maart - I
A. Ingekomen post- I
B. Onderwijskundige vernieuwingen I
C. Scholing I
D. Communicatie MR-OR I
E. GMR contactpersoon ZB- I

Allen

5.Onderwerpen
I= Informatief
B= Besluitvormend
A= Adviserend
6.Rondvraag
7.Sluiting

A. Afstemming MR en GMR- B
B. Cursus MR-leden - I
C. Jaarplan – B

Klaas vanuit GMR
Allen

Allen
22.00

1. Klaas van den Hombergh, lid GMR, wordt welkom geheten door de voorzitter. I.v.m.
de afstemming tussen MR en GMR woont Klaas de vergadering bij.
2. Notulen van vorige vergadering worden vastgesteld. Er waren geen wijzigingen.
3. A: Lonneke geeft de MR uitleg over het vijf gelijke dagen model en de voor en
nadelen hiervan. Plan technisch was het een haalbare kaart, maar niet met het toezicht
op het buitenspel. Hierdoor loopt het pedagogisch klimaat een te groot risico. Voor de
carnaval zal er een inloopavond zijn waarin de keuze wordt toegelicht door Lonneke
en de MR leden.
B: is nog niet duidelijk. Er is een kleine krimp binnen SPO Condor qua aantal
leerlingen. Op de Zilverberg is de prognose dat het leerlingen aantal stabiel blijft.
C: staking van 15 maart 2019 gaat door vanwege grote deelname van leraren.
4. A: Geen relevante post. Sanne regelt een digitaal MR postadres
B: Nog steeds bezig met de rekeninterventie. N.a.v. de cito uitslagen worden nieuwe
interventies bekeken door het team. Er is weer gestart met het computerprogramma
bouw t.b.v. het leesonderwijs. In groep drie zijn ze bezig met redzaamheidslezen. Dit
houdt in dat er in een bepaald tempo moet worden gelezen. Hierbij is de snelheid niet
leidend, maar vooral wat je leest. Taal binnen JEELO is nu gestart en school kijkt
waar dit op kan aansluiten zoals een verhaal schrijven over een bepaald thema.
Instrumententhema in groep vijf is gestart en de leerlingen gaan in 9 lessen toe werken
naar een optreden.
C: Geen bijzonderheden e.of veranderingen.
D: Vanuit de OR waren er vragen aan de MR m.b.t. vernielingen op het schoolplein en
het gesprek tussen school en de gemeente hierover. Lonneke geeft aan dat de
gemeente Heumen alle schade heeft vergoed en er volgt nog een gesprek met de
gemeente op zeer korte termijn. OR vroeg ook of schoolplein niet afgesloten kan
worden. Lonneke neemt dit mee in haar overweging m.b.t. de aanpak van het
probleem. OR vroeg of bij de gemeente gevraagd kan worden voor bladkorven op het
schoolplein. Lonneke neemt deze vraag mee in het gesprek met de gemeente. OR
vraagt hoe het zit met de Kangaroe klas en waarom deze in malden worden gehouden.
Lonneke heeft hier vragen over gesteld aan de werkgroep en antwoorden zullen
worden gecommuniceerd via de werkgroep Kangaroe klas.
E: Klaas geeft aan dat hij ons contactpersoon is.
5. A: De GMR vergadert iedere maand. Klaas geeft aan dat de afstemming tussen MR en
GMR via hem gaat. Klaas zal er zorg voor dragen dat de agenda naar de nieuwe
digitale postbus van de MR wordt gemaild. Tevens wordt er afgesproken dat de MR
agenda naar Klaas wordt gemaild.
B: Vorig jaar (5 november 2018) hebben Monique en Dirk de basiscursus MR gevolgd
bij VOO. Er werd nu wederom een basiscursus aangeboden. Ditmaal wordt de cursus

aangeboden door Verus vanuit SPO Condor. Monique en Dirk geven aan dat het tekort
dag was om zich hiervoor in te schrijven en zien meer nut in een vervolgcursus.
C: Sanne laat het MR jaarplan van basisschool De Tandem zien. Er wordt nut en
noodzaak gezien om deze ook voor onze MR te gebruiken als leidraad. Sanne geeft
aan het jaarplan aan te passen, zodat hij op onze MR is afgestemd.
6. Geen inbreng bij rondvraag.

