MR Schooljaar 2017-2018
Ouders: Tamara en Dennis
Team : Stephanie en Eefje
Adviserend
Theresia (incidenteel aanwezig)
Tijdstip : Dinsdagavond 19.30-20.45uur
Voorzitter: Eefje
Secretaris : wisselend

Onderwerp standaard
1. Vaststellen notulen
2. Agenda vaststellen
3. Ingekomen stukken
/mededelingen
4. Huisvesting
5. Personele zaken
6. Schoolontwikkeling
7. Financiën
8. Ingebrachte agendapunten
9. Rondvraag
10. Actiepunten
Terugkoppeling
incidentenregistratie /
calamiteiten
11. Schoolgids Vaststellen
12. Schoolontwikkelingsplan
vaststellen
13. Evaluatie en jaarverslag
14. Eens in de 3 jr overlegmodel
vaststellen door
personeelsgeleding

Rooster van aftreden
Juni 2018 Tamara
Juni 2019 Dennis
Juni 2019 Eefje
Juni 2020 Stephanie
Geheimhouding: voor de Mr geldt een geheimhoudingsplicht
over alle zaken waarvan zij weten dat de gegevens vertrouwelijk
zijn, of waarvan zij weten dat deze redelijkerwijs vertrouwelijk
moeten blijven. Als men de MR verlaat, blijft de geheimhouding
bestaan.
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Actiepunten schooljaar 17-18
Wat
Wanneer
Evaluatie
Oktober 2017
Ouderpanel

Wie
Allen

Definitief jaarverslag

Voor 15 nov

Theresia

Incidentenregistratie
en evaluatie/bijstelling

30102017 (eens per
kwartaal)

Eefje

Afgerond ja/nee
Ja, vervolgpunten
bepaald, stuk zal
opgenomen worden i
de Aangehaald
Ja (Dennis heeft hem
mee om na te lezen)
ja

Agenda MR 30-10-2017
1. Vaststellen notulen van 17-05-2017
Deze zijn niet gemaakt
2. Agenda vaststellen
Volgende keer op agenda: de website feedback
3. Ingekomen stukken /mededelingen: presentatie jaarverslag
4. Personele zaken: formatie krimp-prognose en begroting
Verwachting dat dit jaar 1,5 persoon via mobiliteitsprogramma onder Florevlag
herverdeelt worden. Dit zal worden geeffectueerd in het schooljaar 2018/2019.
Juf Helen is tijdelijk uitgevallen agv herniaklachten

5. Schoolontwikkeling:
Gestart met 10 groepen, 8 nieuwe leerlingen zij-instroom
Gestart met werkgroepen, taalwerkgroep, rapport/portfolio, gezonde school/appeltje eitje
Onderbouw gestart met leescursus
Ontwikkeling naar lezen op maat wordt hiermee in gang gezet. Kinderen die in de
kleutergroep al leesrijp zijn wordt al eerder leesonderwijs aangeboden, het kan ook zijn
dat kinderen later leesonderwijs aangeboden krijgen omdat ze nog niet leesrijp zijn.
Hiermee is de bedoeling dat totdat het niveau technisch lezen wordt beheerst (groep 6)
gewerkt gaat worden.
Vervolg verkeerslessen
Dit jaar 2e jaar met subsidie, gaat uit van Veilig Verkeer Nederland. Vergelijkbaar met de
methode topondernemers. Iedereen is enthousiast, kwaliteit is goed. Geeft een
kwaliteitsimpuls aan de verkeerslessen. Er is nog geen heldere visie op de toekomst.
Licentiekosten zijn de uitdaging. Evaluatie/beslissing einde schooljaar. Docenten moeten
het dan zelf doen. De gastdocenten moeten zichzelf overbodig maken door overdracht aan
de docenten zodat ze in staat zijn de lessen zelfstandig te geven. Dit moeten helder
gemaakt worden bij het complete team.
Nieuwe muziekmethode
Vanuit de gemeente Heiloo heeft een cultuurgroep. Vanuit de directeuren is er in
samenspraak met de gemeente besproken dat het er een wat adaptievere vorm van
modules aangeboden moet worden die passen bij het schoolprofiel. Zo wordt er nu
gekeken voor de Benedictus en de Duif naar muziekonderwijs.

Muziek en wetenschap&techniek is de profilering van de school. Hier moet een passende
muziekmethode bij komen. We willen een impuls geven aan het muziekonderwijs. Hiertoe
is door Helen en Trees een muziek proeverij bezocht om een 3 tal methodes te selecteren.
Hieruit zijn 2 proeflicenties geselecteerd. Hieruit is uiteindelijke de 1,2,3 zing methode
door het team gekozen. De doorgaande lijn van het onderwijs komt hiermee goed tot zijn
recht. Het team heeft ervoor gekozen op vrijdag aandacht te geven aan muziek. Dit geeft
het team saamhorigheid rondom het muziekonderwijs en een gezamenlijke bron om
hierover met elkaar van gedachten te wisselen.
Subsidietraject: de Cultuur Loper
Initiatief vanuit het ministerie. Vanuit het ministerie wordt iemand aangereikt om samen
met het team het cultuuronderwijs op een hoger plan te brengen. Dit initiatief samen met
het initiatief vanuit de gemeente zorgt ervoor dat er een stevigere basis ontstaat op het
gebied van cultuur en muziek. Dit zorgt ervoor dat de minimale basislijn van
cultuuronderwijs op een logische manier wordt aangeboden. Het team heeft in de
afgelopen studiedag tijd een dagdeel gespendeerd aan de Cultuur Loper om de basis te
leggen voor komend jaar.
6. Financiën: Begroting
Alle directeuren op Flore om met de controller een begroting op te stellen op basis van
inkomsten gerelateerd aan teldatum 1 okt.
AFAS geeft de reporting. Basisinformatie wordt vanuit andere tooling die de
schooldirecteuren ter beschikking wordt gesteld geleverd. Trees geeft een korte
toelichting op de begroting. Dit ziet er gedegen uit.
Wij krimpen 17 kinderen; er moet 1,5 fte uit en volgend jaar ook.
TRW heeft alles ingevuld en zal met Dennis afspraak maken.
7. Ingebrachte agendapunten
MR contactavond 23 november 2017, gaat over kind centra
Evaluatie ouderpanel
Akties doorvoeren nav het ouderpanel:
Vanaf volgend jaar wordt dit eerder geincasseerd
Schaatsen zal worden doorgevoerd vanaf groep 5. Per kind zal een nota worden verstuurd
(basis + schaatsen). Vanaf groep 8 (basis+kamp) => ouderraad neemt het punt over.
Chromebooks 60 stuks, ipad 40 stuks, Cito moet op laptops, excell opbouwen => Aktie
Trees met Esther, hierna een afspraak met de panellid
Facebook gezien de privacywetgeving met 1 mei 2018 zullen we hier geen verdere aktie op
nemen.
Lijst met vrijwilligerstaak hieraan zal opvolging worden gegeven vanuit de school. Geen
urgentie nu.
Commerciële lunches: Er is niet echt een bezwaar vanuit de ouders. Vanuit het team zien
we nog wat praktische bezwaren. Mochten er ouders zijn die hier aanvullende ideeen over
hebben dan kunnen ze zich melden bij de MR
Kanjertraining informatieavond voor ouders wordt 27 maart 2018 gepland. Datum zal nog
worden vermeld in de ‘Aangehaald’

Overige avonden zoals een social media avond of een avond rondom het belang van
games / digitalisering. Dennis zal dit eens bespreken met de ouderraad omtrent
financiering. Eefje zal Annemiek van De Duif raadplegen welke persoon ze hier voor
inzetten.
Incidentenregistratie
2 kinderen gerapporteerd, 1 met schoolreisje (niet te voorkomen) en 1 tijdens de gymles
(dit had mogelijk voorkomen kunnen worden). 1 kind dat een ander kind heeft geslagen.
Hier wordt door het team aandacht aan geschonken.
Jeugd sport en cultuurfonds
Hier is Laura coördinator van. De school gaat samen schaatsen. Er is € 250 beschikbaar om
nieuw speelmateriaal voor school aan te schaffen.
8. Rondvraag
11 december (maandag), 5 maart (maandag) , 16 mei (woensdag), kanjertraining (27
maart), 22 januari (ouderthemaavond), 27 juni (woensdag)

