Datum vergadering: dinsdag 7 november.
Nr Agendapunt
Opening: door Jannet Benthem(voorzitter MR)
1
2
Vaststellen agenda en ingekomen stukken.
- Er zijn geen ingekomen stukken.
- De aanwezigheidslijst gaat rond.
3
Mededelingen / jaarverslag Team
- Slim fit:
Begrijpend lezen/luisteren in groep 1 t/m 4 starten. Ook groep 5 t/m 8 op
woensdag ermee starten. We werken niet meer uit een methode, maar
bijvoorbeeld met Kidsweek(krant), of andere teksten. We starten met het
benoemen van de doelen. Begrijpend lezen/luisteren is ook een speerpunt dit
schooljaar.
Slim fit: werkgroepje van ouders in 2016 . Er wordt nu via de nieuwsbrief een
oproep gedaan voor het meedenken van de ouders bij de vraag “Wat kunnen
ouders voor school betekenen?” Graag reacties.
Portfolio dit schooljaar verder uitbreiden, ook kinderen zelf laten meedenken,
wat ze er graag in willen hebben
Kindgesprekken ook voor groep 5 en 6 proberen. Groep 7/8 vervolgen.
-

-

-

Continu rooster : er was afgelopen jaar in het tevredenheidsonderzoek maar
1 ouder die er naar vroeg. Dit jaar toch meer ouders die ernaar vragen. Petra
zal binnenkort de ouders via de nieuwsbrief informeren over de
mogelijkheden.
Dit school jaar gaat de school zich verdiepen in het technisch lezen. We
willen graag een nieuwe methode, dus binnenkort komen er 2 zichtzendingen
op school om te bekijken en mee te werken.
Groepsplannen: vanwege de werkdruk op school zijn we bezig om de
diverse documenten kritisch te bekijken. Mbv onze IB er Aukje Fokkema zijn
we nu met de groepsplannen bezig.

Vanuit de ouders geen vragen over het Schooljaarverslag 2017-2017.
4

Mededelingen / jaarverslag MR: geen vragen

5

Benoeming nieuwe MR leden
- Dennis van Erkel wil graag stoppen en we willen graag uitbreiding van de
MR. Hiervoor hebben Sarah Spinder en Douwe Woldering zich aangemeld.
Bij deze worden ze benoemd tot MR-lid.
- Audrey de Vink (leerkracht groep 1/2 en 5/6) is vanuit school toegevoegd als
MR lid.
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6

Vragen n.a.v. jaarverslag OR: geen vragen

8

Financieel verslag OR 2016 – 2017: John Timmers geeft uitleg. Gelukkig weer ruim
positief saldo.

9

11

Verslag kascommissie
- De kascommissie is tevreden, met dank aan Douwe Woldring en Casper
Brands
(Wel graag goed letten op de bonnetjes bij bijvoorbeeld de schoolreis enz.)
Verkiezing kascommissie
- Douwe Woldring treedt af na 2 jaar, Jaap Jan Slob wordt voor 2 jaar
benoemd. Samen met Casper zal hij het volgend jaar de kas controleren.
Begroting OR 2017- 2018: John geeft uitleg.

12

Rondvraag.: Geen vragen

13

Afsluiting.

10



Na de pauze kwam er een medewerkster van Biblionet om uitleg en tips te geven
over het gebruik van social media door kinderen.
Om 21.30 werd de avond afgesloten door de voorzitter en een ieder bedankt voor
de aanwezigheid.
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