P.C. Basisschool De Fontein
Willem de Rijkelaan 13
2181 TA Hillegom
tel.:0252-530150
e-mail:info@fonteinhillegom.nl

Notulen MR vergadering
Datum: 12 januari 2017
Aanwezig: Luuk, Chanien, Suzanne, Sylvia, Monique (Notulist)

1.

Welkom

2.

Notulen van de vergadering van 29 september 2016

De notulen van vorige vergadering wordt goedgekeurd, met kanttekening dat
de notulen niet meer op de site worden gezet, deze is voor de ouders altijd
opvraagbaar bij de MR. De agenda voor de MR vergadering wordt wel op de
site vermeld. Suzanne zorgt ervoor dat de notulen van vergadering bij de OR
terecht komt.
3.

Ingekomen en uitgegane post

Door het uitblijven van inkomende / uitgaande post wordt dit agendapunt niet
meer standaard opgenomen in de agenda, mochten inkomende / uitgaande
poststukken zijn dan wordt deze in de agenda opgenomen.
4.

Jaarverslag 2015 - 2016

Het jaarverslag is besproken en goedgekeurd.
5.

GMR

De nieuwe vergaderdata van de GMR zijn;
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

17
14
04
23
20

januari 2017
maart 2017
april 2017
mei 2017
juni 2017
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6.

Notulen GMR

De notule van de GMR is besproken.
7.

Nieuws van de school

Op donderdag 12 januari 2017 heeft Luuk kennisgemaakt met de nieuwe
interim, Erik van Lingen. De grootte van de kleutergroepen is uitvoerig
besproken. Erik van Lingen bekijkt de mogelijkheid om klassenassistentie bij
de kleutergroepen te kunnen verlenen door de inzet van extra leerkrachten
binnen de stichting.
Het kinderdagverblijf Smallsteps is inmiddels geopend en hebben 2 verticale
groepen.
8.
Schoolplan ( behaald resultaten 2015-2016 en beoogde
resultaten 2016 -2017 )
Het schoolplan 2015 – 2016 besproken, door de financiële omstandigheden
binnen de stichting zijn een aantal punten van dit schoolplan doorgeschoven
naar 2016-2017.
Voor het schoolplan 2016-2017 word er extra aandacht gegeven aan de
leerstof van de plusklassen.
Het samenstellen van het kwaliteitshandboek wordt even uitgesteld omdat de
Sophia Stichting deze al heeft.
Voor het begrijpen lezen is Luuk zich nu aan het oriënteren wat de
mogelijkheden zijn met de aanvullende methodes van nieuwsbegrip.
De site wordt vernieuwt, met extra aandacht voor de ouderportaal. Vanaf de
site zal de communicatie met de ouders gaan plaats vinden, dit vervangt de
communicatie vanuit Parnassys.
De papieren jaarkalender zal ook op de site worden vermeld en wordt niet
meer op papier verstrekt. Hierdoor kunnen eventuele wijzigen / toevoegingen
in de kalender worden doorgevoerd.
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9.

Voorstel vergaderdata 2016-2017

Dinsdag 21 februari 2017
Donderdag 20 april 2017
Dinsdag 13 juni 2017
Donderdag 22 juni 2017 ( reserve )
10.

Rondvraag
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