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Verslag MR-vergadering dinsdag 16 februari 2016
Leerlingenraad
Twee leerlingen van de leerlingenraad waren aanwezig om uit te leggen waar de
leerlingenraad mee bezig is en om mee te denken over het nieuwe schoolplein aan de
Reigerlaan.
De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: het aanleggen van een moestuin en een
glossy schoolkrant aan het eind van het schooljaar.
De leerlingen zouden een aantal zaken anders willen zien: de wens om in de grote pauze
te kunnen spelen met je eigen spullen, zoals in de kleine pauze wel mag.
En er was een zorg over het zo nu en dan kwijtraken van spullen in de bus, met de vraag
of de bussen consequenter nagelopen zouden kunnen worden.
De MR was blij met de inbreng van de leerlingenraad en heeft besloten ze 2x per jaar uit
te nodigen.
Het beleidsstuk met betrekking tot de leerlingenraad is door de MR goedgekeurd.
SPIL
Er is een gesprek geweest van een aantal leden van de MR met Korein over de invulling
van SPIL. Het was een verkennend gesprek, over twee maanden volgt een tweede
gesprek.
Bouw
Op dit moment ligt er een voorlopige planning van oplevering. In maart volgt de definitieve
planning. Het streven is nog steeds om met de herfstvakantie 2016 terug te verhuizen.
Communicatie
De uitdaging voor de MR is om alle bij de school betrokken partijen, kinderen, ouders en
schoolpersoneel, daadwerkelijk te betrekken bij het denken en adviseren over het
schoolbeleid. Een goede, regelmatige en duidelijke communicatie is hierbij een
voorwaarde. Om deze communicatie te verbeteren is er gewerkt aan een
communicatieplan en is deze besproken in de vergadering.
In het plan staan verbeteringen in de communicatie op allerlei manieren, zoals: onderzoek
naar het gebruik van het ouderportaal als communicatiemiddel, foto’s toevoegen van de
MR-leden op de website en het streven om bij terugkeer naar de Reigerlaan een inloopuur voor ouders te organiseren.
De volgende MR-vergadering is op dinsdag 22 maart 2016.

