NOTULEN MR Vergadering OBS Merlijn
Bespreking:
Vergaderdatum en tijd:
Vergaderplaats:
Aanwezig:

Voorzitter:
Notulist:

MR overleg
5 maart 2019 van 19.00uur tot 20.30 uur
OBS Merlijn
Ingrid op de Laak (directie)
Elles Meinster-Prinsen (ouderlid)
Yacine Ait Yaiz (ouderlid)
Femke van Grootveld (leerkrachtlid)
Elles Meinster-Prinsen
Femke van Grootveld

1. Opening
Om 19.00 wordt de vergadering geopend. Mededeling Ingrid: Vervanging voor groep 4 is
rond. Dit is geïnformeerd via de nieuwsbrief.
2. Vaststelling verslag 10 december 2018
Het verslag van 10 december is reeds vastgesteld via de mail en verspreid.
3. Stand van zaken TSO (Ingrid, PM-ers)
Er is nog geen permanente oplossing. Gesprekken zijn op niets uitgelopen. Er worden
stappen gezet om de TSO meer te professionaliseren. Zodra hier meer over bekend is, zullen
de ouders hierover geïnformeerd worden.
4. Gezonde school keuze stand van zaken
We doen al veel aan sport. Er zijn projecten omtrent gezond eten. Mogelijk kunnen we dit na
afronden van het Cultuurmagneetschool traject verder uitbreiden.
5. Methode rekenen stand van zaken
De methode is een hulpmiddel. Vastgesteld is welke leerdoelen kinderen binnen acht jaar
moeten behalen. Een aantal jaren geleden is de discussie opgelaaid over realistisch rekenen
t.o.v. technisch rekenen. Wij vinden dat het altijd een combinatie van beide moet zijn. De
methode die wij gekozen hebben is op dit moment nog toereikend. Tijdens evaluaties is wel
gebleken dat een aantal onderdelen niet voldoende worden aangeboden. Die hiaten zijn
onderzocht en aan deze onderdelen wordt extra aandacht besteed. Dit jaar komen
verschillende nieuwe methoden uit. Hier laten wij komend jaar andere scholen mee
uitproberen, zodat de eerste fouten eruit zijn. Volgend jaar zal georiënteerd worden op een
nieuwe methode die vervolgens na aanschaf gefaseerd ingevoerd wordt.
6. Profileren vanuit Sopoh en/of Merlijn
We zijn cultuurmagneetschool (CMS). Dit project duurt vier jaar. Bij CMS gaat het om het
actief bezoeken en in huis halen van voorstellingen. Daarnaast hebben we een bibliotheek in
huis gehaald en goede methodes voor de creatieve vaardigheden. Dit betekent ook dat je op
dit gebied in de buurt iets betekent. Ook de sport is verbindend tussen culturen. Dit alles
draagt bij aan de ontwikkeling van breed burgerschap van de leerlingen. Op 29 mei wordt er
via het project een schoollied gemaakt en opgenomen. Ook wordt ons 15 jarig jubileum
gevierd.

We staan bekend als een goede en veilige school. Problemen worden aangepakt en opgelost.
Veel aanmeldingen komen via mond op mond reclame.
7. Communicatie richting ouders/ouderraad
Elles neemt contact op met Anita van de ouderraad, om te onderzoeken of er raakvlakken
zijn tussen de MR en de ouderraad. Ingrid stuurt het reglement nog toe. (Actie Elles, Ingrid)
8. Wvttk
- Begroting volgend jaar is in principe klaar en komt volgende keer op de agenda.
- Auditverslag komt nog terug op de agenda.
- Formatie komt op de agenda.
- Vakantierooster op de agenda.
- Schoolplan komt waarschijnlijk later op de agenda. Uiterlijk 2 juli. (Actie Elles)
9. Sluiting
Om 20.50 uur wordt de vergadering door de voorzitter gesloten.
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