Notulen MR vergadering 15 maart 2017
Aanwezig: Jasper, Bas, Diederik, Lidwien (bij eerste deel), Laura, Willy, Marco, Miranda, Lotte
René schoof later aan.
Notulen 16 januari 2017 zijn goedgekeurd en kunnen op de website geplaatst worden.
GMR is niet geweest, vervanger voor Miranda is waarschijnlijk deze week bekend.
IPC: het conceptplan hebben wij gekregen. IPC sluit aan bij de visie van de school.
IPC keuze is gemaakt ook i.v.m. de mogelijkheden voor de tweetaligheid op school.
Vanaf 2018 gaan we 5-6 units doen.
We gaan het stapsgewijs invoeren. We beginnen met 3 units dit jaar, volgend jaar 4 units en
daarna 5 of 6 units.
De leerkrachten worden gefaciliteerd om IPC in te zetten.
Er is ondersteuning van de bovenschoolse coördinator IPC.
Er worden middelen en materialen aangeschaft als dat nodig is.
De leerkrachten hebben teamscholing op de studiedagen en in het team.
De tweetaligheid krijgt een impuls, doordat er is nagedacht over het aanbod in het Engels:
• de doelen worden in het Engels geformuleerd,
• de evaluatie is in het Engels,
• de kaarten die in de klas hangen zijn in het Engels,
• de bedoeling is dat er per unit meer onderwijstijd in het Engels gegeven wordt.
Daarnaast biedt IPC mogelijkheden voor kinderen die meer aan kunnen in het Engels.
ICT: het aantal chromebooks op school wordt vergroot.
Groep 1/2: er wordt gekeken naar een koppeling tussen onderbouwd en IPC.
Groep 3: gaat volgend schooljaar vanaf januari meedoen.
In april 2017 zijn de units bekend voor volgend schooljaar, zodat andere culturele vakken
daarop kunnen aansluiten en uitstapjes geregeld kunnen worden.
Er wordt gevraagd naar reacties van leerkrachten op de invoering en de ervaring met IPC.
Er worden ook risico’s gevraagd en de toekomstplannen, want die staan niet helder in het
plan.
Evaluatiemoment eind van het jaar willen we binnen de MR bespreken en blijven volgen.
Vraag: Is het mogelijk om foto’s op de website achter een slot te plaatsen. Inlog gaat Lidwien
uitzoeken en ze komt hier volgende MR-vergadering op terug.
Vakantierooster: het wordt bepaald samen met Voortgezet Onderwijs. De MR geeft een
positief advies, na de uitleg van de keuze door Lidwien.
Groepsindeling: volgend schooljaar zijn er 21 groepen. 3 Groepen 3 (dit komt door de keuze
van dit schooljaar om de groepen 1/2 in te delen in 4 TPO groepen en 2 reguliere groepen).
Huisvesting: Schooljaar ‘17-’18 gaan we de flexibele ruimte inzetten als klaslokaal, omdat we
1 groep extra hebben. Nu is het bestuur' op zoek naar een nieuwe flexibele ruimte.

Rondom de groepsindeling in ‘17-’18 gaat de communicatie uit naar ouders over de
dislocatie en/of als de gemeente duidelijkheid geeft over de beschikbare ruimte voor ons in
het stenen gedeelte van de Wilgetoren.
Ouderenquête: Vanuit de stichting is er een ouderenquête beschikbaar. Welke vraag moet
er over de MR in staan? Bent u bekend met de MR? In 2e gedeelte gaan we even hierover
nadenken.
Rondvraag: 2e deel:
Jaarverslagen: Jasper is er druk mee bezig om vanaf 2013 een jaarverslag te maken. Miranda
stuurt een GMR-jaarverslag door als voorbeeld voor Jasper. Graag aanvullingen deze week
sturen naar Jasper. Het verslag van 21-1-2013 mist.
Huishoudelijk reglement: Bas maakt een concept.
Communicatie op de MR-site is aangepast door Bas en door Miranda en Vera op de site
geplaatst.
Voedingsbeleid: Laura pakt het op. Janneke vraagt binnen de OR welke ouder mee wil
denken. Dit heeft nog geen ouder opgeleverd. Janneke vraagt nogmaals na.
MR-reglement: Bas heeft het aangepast. Iedereen gaat akkoord en kan op de site geplaatst
worden.
Ouderenquête: vraag die de MR voorstelt: Bent u bekend met de MR?
Communicatie: Miranda schrijft voor deze keer 2-3 zinnen voor de nieuwsbrief over de highlights van deze vergadering. René neemt dit vanaf volgende vergadering over, tijdens het
zwangerschapsverlof van Miranda.
IPC: evaluatiemoment over de aanpak van het IPC formeler vastleggen in de notulen van de
MR.
Rondvraag: Foto gemaakt voor op de website door Jasper.

