Notulen MR Maandag 21 januari 2019
Aanwezig: Alice, Tanja, Ronald, Marian, Emma en Lizanne
Emma opent de vergadering.
Ronald stelt zich voor aan de MR-leden.
Proces vervanging Berrit
Emma is als MR lid aanwezig geweest bij de gesprekken met mogelijke interim kandidaten.
Er zijn drie gesprekken geweest met interim kandidaten die zijn voorgesteld door het CVB. Helaas
was er geen match met deze kandidaten. Ronald heeft zich hierna beschikbaar gesteld voor de
Caeciliaschool en is onze nieuwe interim directeur geworden.
Schoolplan.
Elk MR lid krijgt een exemplaar om dit goed door te nemen. Wij lopen als MR kort het schoolplan
door. De infographic van het schoolplan is toegevoegd in het schoolplan. Deze wordt nog gedeeld
met alle ouders als het nieuwe schoolplan helemaal is afgerond.
Het algemene deel van Kpoa moet nog worden toegevoegd. De MR heeft instemmingsrecht over het
schoolplan. Het schoolplan wordt voor 1 maart ingeleverd bij het CVB, het wordt besproken met de
stakeholders en in april/ mei wordt het vastgesteld.
Hoe kunnen wij de ouderbetrokkenheid vergroten?
Tanja en Alice zijn samen gedoken in het onderwerp ouderbetrokkenheid. Zij hebben samen een
mindmap gemaakt om een duidelijk beeld te schetsen naar wat naar het idee van de oudergeleding
van de MR onder het stuk ouderbetrokkenheid valt.
Astrid is onze office manager, zij doet vaak een oproep aan ouders voor ouderhulp. De respons die
hier op komt valt tegen. Hoe kunnen wij dit verbeteren? Is het een idee om een oudercommissie op
te richten, waarin een paar ouders zitten die een vast gezicht zijn voor het stukje
ouderbetrokkenheid? Er wordt een afspraak gepland met Astrid, zo kan de oudergeleding van de MR
in gesprek gaan met haar over het stuk ouderbetrokkenheid. Hoe kunnen wij als MR haar
ondersteunen in de ouderbetrokkenheid? Peilen bij ouders, hoe en op welke manier willen jullie
betrokken zijn? Is het een optie om een app aan te maken waarin alle klassenouders zitten, samen
met Astrid. Zo kunnen zij op een snelle manier informatie verspreiden en weer doorsturen.
Communicatie met ouders
Wordt nog onder aandacht gebracht bij de leerkrachten.
Rondvraag:
Er zijn signalen van ouders bij de bso dat er na schooltijd jongeren op het plein aanwezig zijn die niet
op de Caeciliaschool zitten. Dit geeft bij een paar ll een onveilig gevoel. Dit houden wij als school in
de gaten.
Om te zorgen dat de notulen eerder zijn vastgesteld en zichtbaar zijn voor ouders wordt dit voortaan
via de mail geregeld.

