Agenda MR Antoniusschool: maandag 21 november 2016
Start: 19.30u

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

1. Opening/agenda vaststellen
2. Notulen van 05-10-2016
Geen opmerkingen
3. Binnengekomen post/mail
I.
MR magazine 7
II.
Info MR (AOb)
4. GMR vergadering d.d. 01-11-2016
 IPB: Hoofdstuk 1, 2 en 3 besproken. De overige hoofdstukken zijn verdeeld. Dit komt later
nog terug.
 Functiebouwhuis: zie IPB hoofdstuk 3
5. Jaarplan 2016-2017 (zie bijlage)
De verbeterpunten zijn kort doorgenomen. Het jaarplan wordt nog naar de oudergeleding
doorgestuurd.
6. Overleg met directie (7-10-2016)
- Functiebouwwerk op de Antoniusschool
- Leerlingprognose voor komende vier jaar; Prognose is nu stabiel. Dit wordt goed in de gaten
gehouden, zodat we geen boventallige leerkrachten hebben. Wel zijn de personeelskosten
voor school hoger geworden. Dit moet goed in de gaten worden gehouden tav aanname van
nieuwe werknemers. Vrijdag is er een sollicitatie ronde waarbij er 3 kandidaten zijn.
- Nieuwe versie schoolgids wordt nog aan gewerkt en komt nog naar MR
- Zwarte Piet; dit is het voorstel vanuit de sint commissie.
7. Werving nieuwe leden (Daniëlle)
Het stukje wordt doorgestuurd naar Peter.
8. Verkeer (Elize)
Elize heeft even gekeken naar de situatie. De vraag is of er op de Mijnsherenweg bij de
oversteek een markering voor fietsers kan komen en daarnaast dat er op de Zonnedauwlaan
een bord komt verboden te stoppen. Hier gaat Elize contact over hebben met de gemeente.
9. Mededelingen team/nieuwsbrief

-

-

Schoolprofiel is in beeld gebracht. Dit op verzoek van het samenwerkingsverband
Amstelronde. Hier is een sterkte/zwakte analyse uit gekomen.
BZT show op school geweest voor groep 7/8 voor inventarisatie wensen van kinderen. Een
aantal kinderen mocht hun wens beargumenteren. Verder nog niks over gehoord.
Speelplein. Er is een commissie gevormd om het speelplein vorm te geven. In elk geval wat
groener en daarnaast moet er in elk geval genoeg speelruimte zijn.
RI&I: risico inventarisatie door arbo dienst, start binnenkort. Hoofd BHV (Denise) wordt
benaderd
Nieuwe schoolfotograaf: We horen wisselende verhalen. Op zich wel handig als de ouders
van tevoren weten dat de kinderen ook volledig op de foto gaan. Organisatorisch valt er nog
winst te behalen. Het aantal foto’s per kind kan ook wel wat minder. Daarnaast kan er wat
kritischer gekeken worden naar de compositie van de klassenfoto. De foto’s zijn wat aan de
dure kant.
ICT; mediawijsheid doorgaande lijn. Groep 5 t/m 8 is hier deze week mee bezig. Volgende
week komt hier een evaluatie over.
Ouderfeest; 13 januari. Aanmelden via website.

10. Artikelen om te bespreken (afhankelijk van de tijd)
- Een verdrietige zaak: We hebben hier geen protocol voor. Uiteraard is dit per situatie
verschillend. We hebben op school wel vaker ‘vervelende gebeurtenissen’. Op zo’n moment
wordt er goed overleg gepleegd met de nabestaanden.
- Strijd tegen hoge werkdruk: Over het algemeen wordt deze hoge werkdruk niet bij ons
ervaren. Door de afwisseling van pieken en dalen verloopt het prima. Daarnaast is er veel
steun voor elkaar.
- Laat kinderen hun talent ontwikkelen. De overgang van groep 2 naar 3 wat betreft prestaties
van kinderen is best groot. Na 7 weken is er al een terugkoppeling als er door ouders met
hun kind geoefend moet worden. Daarnaast lijkt de nadruk tijdens oudergesprekken dan
vooral te liggen op wat nog beter kan ipv de sterke kanten van een kind. Je wordt als ouder
zo wel betrokken bij de schoolsituatie. Het is goed om positieve eigenschappen van een kind
te benoemen.
- Proef met robot; Leuk om te lezen, maar lastig toepasbaar op de basisschool.
11. Rondvraag
Elize: Onder een aantal ouders speelt de vraag of in 2017 de nieuwe schooltijden van start
gaan. Dit is niet het geval. Voorlopig blijven de schooltijden zoals ze nu zijn. Mochten we een
traject tot verandering ingaan, dan zullen ouders hiervan tijdig worden geïnformeerd.

