Aan:
Mirjam van Avendonk MR
Susanne Verbakel MR
Corline van der Velden MR
David van Eijk GMR / MR
Marion van Beerendonk, GMR
Maarten Jacobs, directeur
Onderwerp:

Notulen MR-vergadering 2, maandag 12-11-2018, tijd: 19.00 – 20.30 uur

Plaats:

OKC De Stroom, Rijnlaan 103, 5704 HZ Helmond

Notulen MR-vergadering 2

1.

Opening/ welkom / vaststellen agenda.

19.00 - 19.05

2.

Notulen MR 1 vastgesteld d.d. 26-09-2018, worden geplaatst
op de website.

19.05 - 19.15

3.

Ingekomen post, InfoMR wordt nog gelezen.

19.15 - 19.20

4.

Mededelingen GMR (David), geen wat betreft De Stroom.

19.20 - 19.30

5.

Evalueren website: dit punt komt niet meer terug i.v.m. de
nieuwe website.
Jaarverslag 2017 – 2018, komt eraan.
Update verkiezingen MR

19.30 - 20.00

6.

Mededelingen directie:
Voortgang project De Stroom en ontwikkelingen m.b.t. Jeelo
en Snappet: positief. Er is sprake van een hoge betrokkenheid
bij kinderen. Er zijn veel enquêteformulieren teruggekomen.
Ouders horen er verhalen thuis over. Voor de uitstapjes vragen
we veel van ouders. Soms komen we ouders tekort. We
kunnen ook meer bedrijven in de school laten komen. Goed
vooruitplannen zodat ouders op tijd data weet.
Snappet: bb en ib gaan nog een extra training volgen.
Kinderen krijgen direct feedback tijdens het verwerken van
opdrachten. Ze krijgen meer inzicht in hun eigen leerproces.
De communicatie met ouders gaan we kanaliseren. Dit ivm
AVG. We hebben klasbord, facebook, de informatiestroom e.d.
Er zijn studenten mee bezig die dit voor ons uitzoeken.
Verzuim & landelijke problematiek m.b.t. lerarentekort, er is op
dit moment geen vervanging mogelijk. Het is zoeken naar

20.00 - 20.20









mogelijkheden binnen de school. Er zijn een aantal parttime
medewerkers die in overleg extra willen werken indien er
vervanging nodig. Er kan gekozen worden om de intern
begeleider voor de groep te zetten. In noodgevallen kan er een
groep naar huis gestuurd worden.
Terugkoppeling meedenkgroep, we hebben gesproken over de
ontwikkeling van ons Kindcentrum. De berichten van ouders
zijn positief, er is een prettige sfeer. Er is gesproken over
taalgebruik van kinderen onderling. We weten nog niet wat we
met de afgezaagde dennenbomen gaan doen.
Ouderraad, de ontwikkeling is besproken. Maarten gaat in
overleg met de or dit proces verder begeleiden.

7.

Aanwezigheid Maarten, we spreken in overleg af bij welke
agendapunten Maarten aanwezig is. Maarten stuurt van te
voren stukken door zodat deze voorbesproken worden aan het
begin van de vergadering.

20.20 - 20.25

8.

Rondvraag, er is geen rondvraag.

20.25 - 20.30

Notulist: Susanne Verbakel

OKC De Stroom Rijnlaan 103 5704 HZ Helmond T: 0492-592727 F: 0492-592729
E: info@obsdestroom.nl W: www.obsdestroom.nl

