MR de Bonckert/ Notulen 6
Datum: 11 juni 2019
Plaats : De Bonckert
Aanvang: 19.30-21.30 uur
Notulant: Kim Borg
Aanwezig: Willy Rothof, Stefanie Jeckmans, Henny Brand, Arjan Weijers en Kim Borg
Afwezig: Jos Janssen en Arjan Dekkers

1. Welkom en vaststellen agenda
Agenda wordt vastgesteld.
2. Goedkeuren notulen d.d. 22 mei 2019 jl.
De notulen worden hier en daar aangepast.
Henny neemt contact op met Marianne Roelofs om af te spreken hoe we de notulen van de MR op
de website kunnen plaatsen.
3. Binnengekomen en uitgegane post
4. Schoolevaluaties 2019
Dwarsdoorsnede van de Citotoetsen van de groepen 1 t/m 7 worden bekeken en besproken.
Tijdens de studiedag van 7 juni 2019 hebben we nogmaals aandacht besteed aan het goed
analyseren van deze toetsen. Dit onder begeleiding van Bureau Wolters.
Vanaf 2020 worden de Citotoetsen bij de kleuters niet meer afgenomen. Dit mag niet meer volgens
de wet. Er moet wel een passend alternatief komen om de kinderen goed te blijven volgen.

5. Schoolplan
Het schoolplan wordt goedgekeurd.
6.a Schoolgids
De schoolgids wordt goedgekeurd.
6.b Jaarboekje
Ouderbijdrage staat beschreven onder het kopje ouderraad. Het kopje wordt veranderd in
ouderbijdrage, zodat het iets zichtbaarder is.
In het jaarboekje staat de stilte week omschreven. Dit is nieuw. 3 keer in het schooljaar staat er een
stilte week gepland. In die week vinden er geen afspraken plaats.

7. Taakbeleid
Willy spreekt nog met een aantal collega’s over bepaalde taken die ingevuld moeten worden. PMR
geeft daarna wel of niet zijn goedkeuring. Arjan mailt de PMR hierover.

8. Jaarplan MR 2019-2020
In het jaarplan staat het budget van de MR vermeld. Het budget is dit schooljaar geen 415,00 euro,
maar 300,00 euro. Dit is in het jaarplan al aangepast.
Jaarplan wordt vanaf heden door een MR-lid in de computer opgeslagen, zodat het steeds makkelijk
aangepast kan worden. Willy heeft het jaarplan steeds gemaakt, maar dat is een taak voor een
MR-lid.

9. Mededelingen directie.
Inrichting:
Woensdag 12 juni hoort Willy of het CvB het plan voor de inrichting goedkeurt.
Als het plan goedgekeurd wordt, kunnen de aanvragen de deur uit naar de leveranciers.
Herinrichting schoolplein:
Traject schoolplein loopt nog. Start herinrichting augustus 2019 is niet haalbaar.
10. GMR nieuws.
27 juni 2019 is er weer een nieuwe vergadering.
11. Rondvraag
12. Afsluiting schooljaar
Arjan sluit de vergadering.

