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Omschrijving
Akkoord, kunnen op de website.
- N.v.t.
- Groep 7 doen mee aan een pilot,
gedurende 1 week voor de vernieuwde
rekenmethode Malmberg.
- De Meerjarenbegroting (voor 20jr) is rond.
- Er komt een voorstel om aan een pilot
mee te doen in groep 7/8 ivm het werken
leren met tablets. Leerstof, methodes en
werkboeken staan op de tablets. Het zou
om een periode van 3 maanden gaan.
Voorstel wordt uitgewerkt en zal volgend
overleg (03-11) als agendapunt op de
agenda komen. Informatie kun je vinden
bij Sappet.nl. Roy zal ook een werkbezoek
brengen aan een Pilot school die al
draaien met dit concept en zal hier op 0311 een terugkoppeling van geven.
- Er is 1.500,- euro opgehaald voor het
pannaveld, dit is nog niet voldoende, de
volgende acties zullen de komende tijd
gedaan worden en meer geld in te
zamelen voor de realisatie van het
pannaveld. Flessen actie, bedrijven zullen
worden aangeschreven, kerstkransjes
verkoop, verzoek tot bijdrage aan
financiering bij de gemeente en het
dorpscomité.
- Onderhoud van schoolgebouwen en
schoolplein, wordt weer op orde gebracht
de komende periode.
- De studie dag heeft in het teken gestaan
van “gesprekvoering (het in gesprek gaan)
met kinderen”
- In februari 2016 zullen de kinderen voor
het eerst een portfolio mee naar huis
nemen
- Er is een werkgroep bezig met de
ontwikkeling van een nieuw rapport, in
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04) Terugkoppeling
“voorzittersoverleg”
05) Inkomende post
06) Engelse les

februari 2016 zal het nieuwe rapport ook
een feit zijn.
Ivm zicht krijgen op de sociaal emotionele
ontwikkeling zal “Zien” weer worden
ingevuld door docenten en kinderen.
Om een beeld te krijgen van de sociale
verhoudingen in een groep, is het een
optie, voor de groepen 5 – 8, om een
sociogram te maken.
De Taalmethode zou in 2017 vervangen
worden, dit wordt vervroegd naar dit
schooljaar, omdat men HoLaHu breed,
niet meer tevreden zijn over de huidige
methode.

Zie notulen voorzittersoverleg.
n.v.t.
Afgelopen schooljaar is niet alle voorgeschreven
stof aangeboden en behandeld, dit roept zorgen
op?
-

Hoe wordt geborgd dat alle stof
aangeboden wordt?

Dit wordt geborgd in roosters, de vraag of dit
voldoende is. Aandachtspunt om “borging” in
docententeam te bespreken.
Tevens ligt er de vraag of Engels ook in groep 5/6
aangeboden kan worden?
07) Uitslagen enquête en evt
vervolgstappen rondom wijzigen
schooltijden

Uitslag enquête = Ja we gaan onderzoeken. Bas
werkt het onderzoek uit er wordt onderzocht naar
beide modellen. Bas vraagt om kritisch
meedenken, tips en advies vanuit MR-raden.
Input voor 3 november mailen naar Rob Ijpelaar.
Wanneer onderzoek uitgewerkt is zal er een
informatieavond komen voor de ouders en hierna
zal een stemming georganiseerd worden.

08) Cursus MR
09) Mededelingen ouderraad
10) Rondvraag

Is woensdag 18 november van 15.00u – 20.30u.
Verzoek wordt gedaan om overleg van 8
december te verplaatsen naar 1 december?
Dit is akkoord.

To-do-list





Voor komend overleg “Pestprotocol” en
“Gedrags code” lezen en voorzien
feedback waar nodig.
Ideeën mbt borging van de lesstof mailen
aan Rob
Input rondom uitwerking onderzoek
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“Wijzigen schooltijden” mail naar Rob voor
28-10-2015

Vergaderschema
22-09-2015
15-10-2015
03-11-2015
08-12-2015
01-03-2016
19-04-2016
21-06-2016

Gezamenlijke holahu MRSR (1)
Extra overleg MR/SR
MR/SR vergadering (2)
MR/SR (3)
MR/SR (4)
MR/SR (5)
MR/SR (6)

3

