Notulen MR vergadering
Datum: 12-3-2019
Aanwezig: Yvet Von Pickartz, Josephine Oosterloo, Remco Nijland, Marieke Veld,
Marloes Horstman (notuleren), Marieke Postmus, Mariska de Groot en Marco Mezzo
Vanaf 20.30 uur: Inge Fuchs, Jose Zwerink, Wilma Krol
1. Opening
2. Vaststellen agenda en nalopen notulen & actielijst
- Yvet heeft een aanpassing van de datum gedaan en een aanpassing van haar
afwezigheid.
- Yvet kijkt na of de juiste notulen online staan voor ouders.
3. Mededelingen, ingekomen stukken
4. Jaarplanning MR 2018-2019
- Inge heeft haar deel van de agenda gestuurd
- Door persoonlijke omstandigheden is Marco niet toegekomen aan overleg met
Inge. Inge en Marco gaan de samenvatting van Inge concreter maken.
- Marieke P. stuurt aanvulling m.b.t. instemming/advies naar Marco.
5. Schoolplan 2019-2022
- Vraag van Remco m.b.t. kindcentrum. Uitleg door directie: we zijn een
kindcentrum, in een andere vorm dan integraal. We zijn niet inpandig, onze
voorzieningen zitten in de wijk. De wijze waarop het nu beschreven staat kan
voor verwarring zorgen, dit wordt aangepast door Wilma.
- Opmerking van Remco mtb Vision web. Dream=deskundige leraren. Dit klinkt
alsof leerkrachten nu niet deskundig zijn. Wilma verandert dit in vergroten van
deskundigheid van leraren.
- Remco vraagt verduidelijking in verschil tussen Raster en Sam en Co. Sam en
Co maakt deel uit van Raster.
- Opmerking van Marco t.o.v. Rooms Katholieke Identiteit, deze wordt krachtig
neergezet in het schoolplan. Dit klopt en het Rooms Katholieke hoort en past
bij onze identiteit, in het vieren van feesten maar zeker in de normen en
waarden die we over willen brengen op kinderen. Dit is één van de redenen
voor ouders om voor Adwaita te kiezen. Deze Rooms Katholieke waarden
blijven we uitdragen.
6. Formatievoorstel team t.a.v. groepsindeling
- De formatie opgesteld door het team met aantallen en groepsverdeling wordt
besproken. Oudergeleding geeft formeel advies en PMR moet instemmen met
het formatieplan. Na overleg wordt besloten of de PMR kan instemmen met
het huidige plaatje.
- Eind april volgt de definitieve groepsverdeling.

7. Tussenopbrengsten
- Over het geheel genomen is het beeld van de tussenopbrengsten
overeenkomstig met andere jaren.
- We hebben dit jaar voor het eerst gewerkt met ambities per groep. Deze zijn
geëvalueerd.
- I.v.m. te weinig tijd is dit onderdeel opgeschoven naar de vorige vergadering.
José mailt de tussenopbrengsten naar de MR zodat er ingelezen kan worden
voor de volgende vergadering.
8. Onderzoek RTL
- Vraag van enkele ouders is doorgestuurd naar directie. Aan de hand daarvan
heeft directie een mail naar het team gestuurd met uitleg alsmede een mail
naar betreffende ouders. Na de mail naar het team is er ook uit de bovenbouw
nog een vraag geweest over het betreffende onderzoek.
9. Rondvraag
- Marco is er de eerstkomende vergadering niet bij i.v.m.
gezondheidsproblemen. Mariska neemt even het voorzitterschap tijdelijk over.
Marco mailt stukken door naar Mariska.
- Remco: verkeerssituatie rond Jacob. Dank voor het staan en ingrijpen door
directie en Ronnie. Complimenten voor hoe het nu geregeld is.
- Remco: websiteverkeer. Is er meer verkeer op de website nu de Adwaitaal is
gestopt? Jose: de website is actueel, alles wat we insturen komt binnen 2
weken op de website. Jose gaat navragen of gemeten kan worden of er meer
websiteverkeer is en koppelt het de volgende vergadering terug.
- Marco: zijn er voldoende aanmeldingen voor de rondetafelgesprekken?
Voldoende aanmeldingen dus de gesprekken gaan door.

