MR OBS De Tjotter

Notulen
Datum:

24 november 2015

Aanwezig:

Annemiek Verkuijl (AV), Martine de Troije (MdT), Linda Otting (LO), Laura BerghSchaap (LBS), Anouk de Vries (AdV), Astrid Ruijtenberg (AR)

Afwezig:

Odilia Schepers (OS)

Notulist:

Laura Bergh-Schaap

Film van Continu verbeteren
AR vertelt dat er tijdens ons traject 'Continu verbeteren' is gefilmd op school. Dit heeft een mooi
filmpje opgeleverd voor De Tjotter. Het geeft een goed beeld weer van de ontwikkelingen die De
Tjotter doormaakt, denk bijvoorbeeld aan het werken met de datamuur en portfolio's.
Het idee is om het filmpje op de website te tonen. Hiervoor is toestemming van ouders nodig. Er
wordt voorgesteld om het filmpje te tonen tijdens de kerstmarkt en mensen de mogelijkheid te
geven om te reageren als ze het niet op prijs stellen om het beeldmateriaal extern te gebruiken. AR
neemt dit advies mee.
Schoolplan
Het schoolplan ziet er tot nu toe goed uit. De MR wil graag iets langer de tijd om het document nog
goed door te lezen. Deze week (voor vrijdag) stuurt de MR zijn bevindingen van het schoolplan naar
AR.
GMR
Op 2 december a.s. sluit de inschrijving van de GMR. Momenteel zijn er 3 aanmeldingen voor de
oudergeleding. De verkiezingen van de GMR zullen op 8 december plaatsvinden, mits er genoeg
aanmeldingen zijn. De GMR zal uit een maximale bezetting van 12 personen bestaan (6 ouders en 6
personeelsleden vanuit Stichting SchOOL).
Derde kleutergroep
Tot april 2016 heeft De Tjotter 9 nieuwe inschrijvingen binnen.
Dat zou betekenen dat de kleutergroepen uitgroeien tot 30 en 31 leerlingen.
Het wordt te kostbaar om een derde kleutergroep hierop te baseren.
Het plan is nu om Odilia (4 dagen) en Rolien (1 dag) in te zetten om met kleinere groepen aan de slag
te gaan vanuit groep 1, 2, 3 en hoogstwaarschijnlijk 4.
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Portefeuilleverdeling MR
- Financiën: MdT

- Onderwijskundige zaken: AV
- Voorzitter: AV
- Agenda: LO (Twee weken van tevoren agendapunten sturen naar AR voor de Tjotter-info)

- Notuleren: LBS (doorsturen naar team Tjotter, op basisschoolnet plaatsen en zorgen voor
plaatsing op de website)

- Mailadres beheer: AdV
- Informatie uit GMR: AdV
Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag
Vergadering wordt afgesloten.

MR De Tjotter – Notulen d.d. 24 november 2015

2

