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Verslag MR-vergadering dinsdag 19 november 2019
Nieuw MR-lid!

Na het vertrek van Vicky Peters hebben we in Marieke van Doorn een waardige vervanger gevonden. Marieke
kennen we natuurlijk allemaal als leerkracht van groep 1-2A. Welkom bij de club!

Telefoongebruik op school

Steeds meer kinderen hebben al op steeds vroegere leeftijd een mobiele telefoon. Vooral in groep 7 krijgen veel
kinderen er een. Supergaaf zo’n ding, maar het gaat wel gepaard met problemen als concentratie en de gevolgen
van sociale media, inclusief digitale treiterijen. Daarom heeft de school nu een officieel beleid opgesteld hoe om te
gaan met het gebruik van mobiele telefoons, maar ook smart watches etc. Kern van het beleid: het gebruik van
mobiele telefoon is niet toegestaan onder schooltijd. Ondanks dat het nog een voorstel was is de MR nu al akkoord
met het beleidsplan.

Communicatie.

In het verleden is onvrede geuit over de communicatie vanuit de school naar de ouders toe. Een nieuwe commissie
heeft daar uitgebreid over nagedacht en hun bevinden op papier gezet. Ouders hebben al aangegeven dat de
communicatie verbeterd is, maar toch is er nog verbetering mogelijk met de manier en de timing van de berichten.
Wordt vervolgd!

Begroting 2020 goedgekeurd.

Geert Simons heeft de schoolbegroting voor 2020 aan de MR gepresenteerd (ter info). Omdat het meeste daarvan
naar docent salaris gaat is er weinig ruimte voor de MR om mee te denken. Afgesproken is om de meerjarige
investeringsbegroting, welke geen onderdeel is van deze begroting, op een later tijdstip met de MR te bespreken.

Professionalisering differentiatiebeleid.

Een van de speerpunten van onze school is dat er aandacht is voor de individuele leerling met zijn eigen identiteit,
mogelijkheden en leerbehoeftes. Daarom is de afgelopen jaren veel geinvesteerd in differentiatie in de klas. Met
het oog op voortdurende professionalisatie van onze docenten zijn twee professoren die expert zijn op het gebied
van differentiatie in het primair onderwijs komen vertellen over de laatste wetenschappelijke inzichten. Deze
bijeenkomst is zeer positief ervaren, en zal hopelijk leiden tot nog beter onderwijs op onze school.

Overige
-

De kinderen krijgen allemaal een drinkfles van de school, die ze op school kunnen laten staan (met naam erop)
om ze te stimuleren genoeg te drinken.

De volgende MR-vergadering is op donderdag 12 december 2019.

