Jaarverslag MR 2015 – 2016

Vergadering 1 september 2015


Vervanging directie besproken; er komt een waarnemende directie, bestaande uit twee
personen.

Mededelingen:






GMR heeft laten weten dat de vacature voor de oudergeleding is opgevuld. Twee leden
vanuit de MR hadden zich aangemeld, maar niets gehoord. Actie wordt ondernomen.
Schooljaar is gestart met 4 nieuwe leerkrachten/klasse assistenten.
Schooljaar gestart met continue rooster (8.45u – 14.15u).
MR wil zich meer profileren naar ouders en zal gebruik maken van een webpagina,
gekoppeld aan de Driesprong website.
MR geeft aan dat Engels een hoge prioriteit moet hebben binnen het onderwijs van de
Driesprong.

Evaluatie Veiligheid enquête
Inhoudelijk heeft de MR geen opmerkingen. Wel is opgevallen dat de preventiemedewerker de
veiligheidscoördinator vervangt bij ziekte (op de Driesprong beide de directeur).

Rondvraag en afsluiting
De vraag wordt gesteld of de Driesprong te maken heeft met cyberpesten. Hier zal aandacht worden
besteed in de eerstvolgende nieuwsbrief.

Vergadering 24 november 2015



MR neemt afscheid van één lid uit de oudergeleding

Opening



MR heeft een brief gestuurd naar de GMR om haar verbazing omtrent de gang van zaken
benoeming oudergeleding uit te spreken. Hierop is geen reactie gekomen.
De MR wil expliciet in het jaarplan (punt 3) de voorwaarden benoemd hebben onder welke
zij hun instemming hebben gegeven.

Mededelingen




Op de Driesprong kan de veiligheidscoördinator de preventie medewerker niet vervangen
(beide directeur).
Per 1 januari 2016 zal er een full time leerkracht voor RT en vervanging worden aangenomen,
een conciërge en een onderwijsassistente.
Douchen is verplicht; de temperatuur van de douches is beneden peil. Dit is opgelost.

Huiswerkbeleid
Er is geen collectief huiswerkbeleid. Afgesproken is, dat de schoolverlaters leren omgaan met
agenda, plannen en op tijd iets inleveren.

Engels
Er wordt onderzoek gedaan naar een passende methode Engels. De MR is van mening dat er volgend
schooljaar Engels op het rooster moet staan.
Website
Leonie is beheerder van het mailadres van de MR (mr@sbo-driesprong.nl).

Vergadering 16 februari 2016

Opening







In de voorjaarsvakantie wordt de ketel vervangen (douches)
Er komt een interne verbouwing om meer ruimtes te creëren
De website is in gebruik
Evaluatie continue rooster is positief afgerond
Er worden nieuwe MR-leden geworven (1 personeelslid en 1 oudergeleding)
Er wordt geconcludeerd dat een kwartier etenstijd voldoende is

Engels
Zowel groep aarde als planeet gaan werken op niveau groep 5. Mocht dit voor groep planeet te
makkelijk zijn, is er de mogelijkheid om te werken op niveau groep 6 (hiervoor zijn de werkboeken
aanwezig). Er wordt gewerkt volgens de handleiding. Er wordt geprobeerd alle AVI Plus kinderen in
planeet te zetten. Planeet zal ipv 3x per week technisch lezen, 2x per week technisch lezen en 1x

Engels. Groep aarde zal ipv 4x technisch lezen, 3x technisch lezen en 1x Engels. Dit wordt direct na de
zomer gestart.

Schoolplan
MR stemt in met het schoolplan 2015 – 2019

Vergadering 12 april 2016
Afgelast wegens ontbreken agendapunten

Vergadering 21 juni
Notulen ontbreken

