Notulen M.R. O.B.S. de Vliegerdt d.d. 04 juni 2012

Aanwezig: Anita, Christine, Annemarie (notulen), Stefan (voorzitter), Winneke, José.
1. Opening
De vergadering wordt om 19.52 h geopend.
2. Notulen vorige vergadering
De notulen van 6 februari worden goedgekeurd, evenals het gespreksverslag van het
overleg over krimp met Alex Oldenburg op 5 april.
3. Ingekomen stukken
-> uitnodiging bijeenkomst Krimp Hoorn/Vliegerdt voor 15 maart 2012
-> concept jaarplan 2012/2013
-> notulen werkgroep onderwijs
-> uitnodiging kGMR bijeenkomst
4. Uitgaande stukken
-> uitnodiging krimp info avond aan ouders
5. Terugkoppeling werkgroepen - onderwijs
Zie ook de notulen van de werkgroep van de vergadering van 16 mei. Er is o.a. gesproken
over de PRIMO-cadamy, dit moet helpen de onderlinge samenwerking tussen de PRIMOscholen te verbeteren.
PRIMO breed wordt het taalonderwij als zwak gezien, hier zal op de PRIMO studiedagen
aandacht aan besteed gaan worden.
6. Terugkoppeling GMR
Er was een vergadering op 23 mei, er zijn nog geen notulen ontvangen.
7. Ouderaanvulling MR
Monique van Vliet, moeder van Sem van Bijnderen, ziet er helaas van af. We zoeken verder.
8. Concept jaarplan 2012/2013
Deze wordt goedgekeurd.
9. Aandachtspunten schoolgids 2012/2013
José geeft aan dat ze deze vóór eind juli nodig heeft. In principe is het concept dat er ligt
prachtig, de kalender mag iets duidelijker, het is even zoeken naar de maand en de dagen.
Verder moet er misschien wat meer aandacht besteed worden aan het IT onderwijs (de Ipads b.v.). Een knipselkrant met de krantenberichtjes van het afgelopen jaar zou ook een
leuke aanvulling zijn, omdat de schoolgids ook gebruikt wordt als visitekaartje voor nieuwe
ouders.
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9. I-pads
De I-pads zijn binnen en enthousiast ontvangen door de kinderen en het team. Het is nu wel
goed om actief na te denken, en dit regelmatig te blijven doen, over op welke wijze de I-pads
ingezet kunnen worden. Het zou goed zijn hier ook de ouders goed bij te betrekken, zodat zij
niet het idee hebben dat de kinderen alleen maar de hele dag spelletjes doen.
10. MR 2012 / 2013 roadmap
Er wordt wat gebrainstormd over de aandachtspunten voor komend schooljaar. Daar komen
voorlopig de volgende punten uit:
a) Nieuwe ouder in de MR
b) Meer nieuwe leerlingen aantrekken door goede profilering en communicatie
c) De krimpontwikkelingen, en wat betekent dat voor de Vliegerdt en hoe gaan we hier
mee om.
d) Evaluatie van de nieuwe combi-groepen op donderdag, wat vindt het team, wat
vinden de ouders, wat vinden de kinderen?
11. Acties volgende vergadering

Zie schuin- en vetgedrukte woorden in de notulen, of hieronder.




Annemarie zal oude notulen naar José sturen
Bedanken Carla
Annemarie stelt nieuwe vergaderdata voor (moeten in schoolgids)

13. Rondvraag
Het team zegt dat er bij een aantal ouders de wens leeft om luizenouders in te zetten. De
MR zal hierover een standpunt innemen wanneer dat officieel aan de MR gevraagd wordt, en
deze dan ook communiceren.
Er wordt ook nog even gesproken over het gecombineerde MR\OV\Team uitje dat vrijdag 1
juni plaats vond. Er waren erg weinig mensen, het was wel gezellig. De vraag is of er in de
voor iedereen drukke tijden nog wel behoefte is aan een dergelijk uitje. Het is wel goed om
elkaar af en toe te spreken. Daarom wordt voorgesteld een gecombineerde MR\OV
bijeenkomst te houden, welke dan eventueel van beide een reguliere vergadering kan
vervangen.
14. Sluiting
De vergadering wordt om 21.48 h gesloten.
Volgende vergaderingen:
 Donderdag 25 augustus 2011
 Dinsdag 25 oktober 2011
 Donderdag 8 december 2011
 Maandag 6 februari 2012
 Dinsdag 3 april 2012
 Maandag 4 juni 2012
Start 19.45 h, locatie de Vliegerdt.
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