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Aanwezig:
Afwezig:

Notulist: Jelle Gijtenbeek

Eline van de Vossen, Cissy van Nieuwenweg, Jelle Gijtenbeek, Miranda Fränzel, Rimke Scholten,
,Arjenne Velterop en Thijs Hagen.
-

Thijs opent de vergadering. Een speciaal Welkom voor Arjenne. Zij vervangt Kirsten, die was tijdelijk
ingevallen voor Janneke. (School verlaten).
Notulen vorige vergadering
- Deze zijn goedgekeurd.
Taakverdeling voor komend jaar (18-19)
- Eline blijft MR Voorzitter
- Jelle blijft Secretaris (treedt af per sept. 2019)
- Rimke Penningmeester
- Miranda plv. penningmeester
- Arjenne plv. voorzitter

Oproep voor nieuwe ouder
- Kijken of we nog tekst van de oproep hebben van vorige keer.
- Volgende week in de weekkrant.
- Kandidaten kunnen reageren naar Eline en Jelle.
- Reageert er niemand, dan gaan we zelf mensen benaderen.
- Eline zal de tekst voor de weekkrant samenstellen
Jaaragenda
- Deze is gezamenlijk vastgesteld. Jelle zal deze delen.
Jaarverslag
- Dit is een beknopt verslag welke nog gemaakt moet worden over het afgelopen MR schooljaar.
Miranda pakt dit op.
Nieuwe schoolplan
- Thijs licht het doel van dit plan toe.
- Er is een nieuw strategisch beleidsplan ontwikkeld. Dit wordt nog door Thijs gedeeld. Dit plan geeft
een richting aan de scholen. Scholen kunnen zelf invulling aan geven. Speerpunten in dit plan zijn:
o Het jonge kind
o Hoe om te gaan met kennis en ervaring welke het onderwijs verlaat
o Persoonsvorming en socialisatie
- Dit jaar moet het team goed nadenken over de ambities voor het Baken en waar gaat het team zich
aan confirmeren. Hiervoor moet dus het schoolplan plan geschreven worden. Diverse rollen worden
hierbij betrokken. De wens van Thijs is om ook ouders erbij te betrekken. Vraag van Thijs aan de MR
leden is hoe en wanneer? De MR geeft aan:
o Pas als de kaders bekend zijn, dan input aan ouders vragen. Niet te vroeg in het traject.
o Maak zaken concreet en niet te abstract.
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Ideeën zijn: Stellingen plakken op een centrale plek op de school, koffiemomenten aan
thematafels. Ouders kunnen hier hun input geven. Thijs gaat MR komende maanden over
de aanpak informeren.

Digitale communicatie
- Verder uitbouwen digitale communicatie. Idee is om de Parro app verder in te zetten. Is gekoppeld
aan het Parnasys systeem. Hiermee is bijvoorbeeld mogelijk:
o dat leerkrachten berichten naar de leerlingen/ouders sturen, in plaats van de klassenmail;
o dat ouders kunnen inschrijven voor ouderavonden;
o dat de school oproepen plaatst voor vrijwilligers;
o dat de school de activiteiten agenda deelt;
o Etc.
-

Kosten zijn 2 euro per kind. Dit bedrag neemt de school voor zijn rekening.
Advies MR ouders: houd ook rekening met ouders zonder mobiel toestel.
De uitnodigingen voor de komende ouderavonden gaan voor de laatste keer met de briefjes.
In de weekbrief zullen ouders geïnformeerd worden over deze ontwikkeling.
Na de herfstvakantie gaan we mee live met de mobiele app.
MR staat zeer positief tegenover het gebruik van een app als communicatiemiddel.

Rondvraag
- Lerarentekort: Op zich is de bezetting goed voor elkaar nu, maar als er een griepepidemie is, dan
heeft ook het Baken een probleem. In de invalpool zijn dan onvoldoende invallers beschikbaar. Er
moet een noodplan geschreven worden. Hierin wordt vooraf bedacht hoe om te gaan met de
leerlingen en lesgeven als er een leerkracht uitvalt. Dit gaat door Thijs geschreven worden.
Afscheid Cissy
- Cissy stopt in de MR wegens een verhuizing naar Drenthe. Cissy wordt bedankt voor haar bijdragen
de afgelopen twee jaar en krijgt een afscheidscadeau.
Open acties
Omschrijving
1.
2.
3.
4.

Jaarverslag MR 2017-2018
Weekkrant stuk voor nieuw MR
lid
Verslag vergadering
Noodplan voor maatregelen bij
uitval leerkrachten

Eigenaar

Datum
gereed

Miranda
Eline

1-10
1-10

Jelle
Thijs

1-10
28-11

Status

5.
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