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Verslag MR-vergadering dinsdag 29 mei 2018

Proef IPC
De eerste proef met IPC verloopt goed - de kenniswand krijgt bij alle klassen al goed vorm
en er zijn enthousiaste reacties gekomen vanuit ouders. Kinderen en leerkrachten zijn nog
wel aan het onderzoeken en wennen aan de nieuwe opzet. Er wordt besloten om na
afsluiting van de proef de ouders te bevragen over hun ervaringen en mening.
Hygiëne
De schoonmaak van de school is soms onder de maat. Er worden maatregelen genomen
om het pand weer goed schoon te krijgen. Er wordt een eenmalige grote schoonmaak
georganiseerd om het pand weer op orde te krijgen en daarnaast zoekt Geert contact met
het schoonmaakbedrijf om de kwaliteit van het schoonmaken in het vervolg op orde te
houden.
Formatie
Het formatieplan voor 2018/2019 wordt besproken en waar nodig toegelicht. Belangrijk is
dat inzichtelijk gemaakt wordt welke niet-lesgebonden activiteiten de meeste inspanning
vereisen, zodat daarin duidelijke keuzes gemaakt kunnen worden. De personeelsgeleding
van de MR stemt in met het formatieplan.
Studiedagen
De verdeling van de studiedagen sluit voor volgend jaar aan op de voorgenomen
invoering IPC. De definitieve verdeling van de studiedagen wordt nog bekeken en zal
onderdeel zijn van het lesrooster van komend schooljaar.
Mededelingen directie:
 De status van de aanschaf van extra lesmateriaal voor in de gymzaal wordt
besproken. Dit is deels uitgevoerd, maar deels nog in behandeling bij Koen.
 Er komt een memo van Geert rondom het drinkbeleid in de klas – met de zomer
aanstaande is voldoende drinken belangrijk.
 De rol van IB zal worden toegelicht in het Reigerbulletin om deze breed bij ouders
onder de aandacht te brengen.
 Er wordt gekeken naar een nieuwe opzet van de schoolgids.
 Onderzocht wordt of zware klapdeuren in de school beveiligd kunnen worden om te
voorkomen dat er vingers tussen de deur komen.

De volgende MR-vergadering is op dinsdag 26 juni 2018.

