Agenda MR Antoniusschool: 05-10-2016
Start: 19.300u

Aanwezig:
Oudergeleding – Daniëlle Aarsen (voorzitter), Elize Botermans, Mirjam Eveleens
Personeelsgeleding – Leonore Melkert, Mariëtte Rijneveld, Roy Schaaij

Afwezig:

1. Opening/agenda vaststellen
2. Notulen van 14-06-2016
Geen bijzonderheden.
3. Binnengekomen post/mail
I.
MR magazine 5 en 6
II.
Scholing: curususaanbod Comeet en Vereniging Openbaar Onderwijs
III.
Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Elize neemt de tijdschriften mee.
4. Taakverdeling MR
Voorzitter: Daniëlle
Vicevoorzitter: Roy
Notulen: Mariëtte
Secretaris (agenda maken): Leonore
Verkeer: Elize
GMR: Daniëlle en Leonore
5. Data MR vergaderingen schooljaar 2016-2017
Oktober: 5
November: 21
Januari = 25
Februari: 27
April: 5
Dinsdag 30 mei speciaal directieberaad
Juni: 21
Juli: 6
6. GMR (27-09-2016)
 IPB: Eerste concept is gemaakt. Opmerkingen zijn terug naar de persoon die het opgesteld
heeft. Er zal zo spoedig mogelijk een terugkoppeling komen.
 Functiebouwhuis, dit moet nog geschreven worden. Ook dit zal zo spoedig mogelijk komen.
 Nieuwe cao (aanstellingen) Tav cao de inzet van de opplusuren op de Antoniusschool zijn aan
het eind van het schooljaar geëvalueerd.

7. Jaarplan 2015-2016 (evaluatie) Het viel op dat er veel dingen zijn doorgeschoven naar
komend schooljaar. Ook de evaluatie van de feedback training is summier.
Jaarplan 2016-2017 wordt aan gewerkt. Collega’s moesten voor 7 oktober hun stuk inleveren.
8. Mededelingen team/nieuwsbrief
 Nieuwe rekenmethode: Toelichting gegeven. Fijn dat er in de bovenbouw
meegekeken kan worden met de kinderen. Daarnaast kan je goed op niveau werken
met de kinderen en als ze klaar zijn werken ze met een weektaak.
 Nieuwe taalmethode: Ook hierbij is het positief dat er gedifferentieerd kan worden.
 Bestuursuitje: Beach volleybal en games, daarna eten. Was geslaagd.
 Nieuwe fotograaf: Positieve geluiden
 ICT: Roy heeft een toelichting gegeven. Elke jaarlaag heeft nu een IPad kar, de
daklokalen hebben touchscreens gekregen, groep 6 werkt met laptops ivm typetuin,
de groepen 5 en 6 hebben oordopjes gekregen.
 Groep 7/8 naar Cobramuseum
 Schoolgids wordt aangepast. Daarna komt het terug in de MR
 Groep 3 heeft kennismakings half uurtje voor ouders gehad. Fijn dat deze
mogelijkheid geboden wordt
 Bouw!: Toelichting gegeven door Mariëtte. 3 leerlingen zijn nu gestart. Mogelijk
zullen er na de herfstsignalering nog een paar leerlingen gaan starten
 Collega groep 3 zwanger Ilse
9. Artikelen om te bespreken
Nog geen artikelen.
10. Rondvraag
Geen vragen voor de rondvraag.

