Agenda MR-vergadering
Datum:

18-02-2020

Tijd:

19:30

Locatie:

Aula Sterrendonk

Genodigden:

Leden MR Sterrendonk, directie Sterrendonk, vertegenwoordiger GMR

Aanwezig:

Ed, Ine, Lia, Marco, Marie-José, Mirjam, Peter, Theo

Agendapunten
1. Opening + mededelingen
2. Ingekomen/uitgaande post en verslagen
•
•
•
•

Uit: consultatie van GMR bij MR's - OBS Sterrendonk
In: Brief GMR n.a.v. vergadering 20-01-2020
Marco vraagt zich af of anderen de OR verslagen wel ontvangen, de MR niet meer namelijk.
Lia zal dit nagaan bij de OR
In het MR magazine staat een stukje over een MR-Scan via www.infowms.nl. Wellicht
interessant om te doen.

3. Actie-/besluitenlijst
Er staan geen acties open

4. Missie en visie OBS Sterrendonk voorbespreken
Er zijn wat opmerkingen. Besloten wordt deze met de directie door te nemen.

5. “How to talk to kids”
Ed heeft op de basisschool waar hij werkzaam is een lezing gevolgd “How to talk to kids”. Wellicht is
het een leuk idee om deze lezing als ouderavond te organiseren. Het is een interessante en leuke
sessie met tips en handvatten in de opvoeding van kinderen. Als voorbeeld: hoe spreek je kinderen
toe als ze boos zijn. Het duurt ongeveer anderhalf uur.

Aanschuiven directie
6. Uitkomsten vooroverleg
•
•

Besloten om missie en visie niet voor te bespreken
“How to talk to kids” wordt besproken. Directie is ook enthousiast om dit als ouderavond te
organiseren. Ed zal navraag doen naar kosten en beschikbaarheid.

7. Mededelingen directie
•

•

Gezonde school:
- Er zijn twee thema certificaten behaald (voeding + sport & beweging)
- Het beleid m.b.t. gezonde voeding staat op de website
- Vereiste voor certificaat S&B was o.a. dat er in alle groepen gymles wordt gegeven door
vakdocenten en minimaal eens per maand een activiteit van bewegen of sporten is. Er
staan genoeg activiteiten op de schoolkalender, dus ook dit certificaat is gehaald.
Vervanging groep 7: na de carnavalsvakantie komt Manon i.p.v. Toon voor 2 dagen.
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Agenda MR-vergadering
•

•
•
•

Vacatures:
- In de begroting is + 1 wtf opgenomen
- In overleg is besloten te wachten met de vacature, aangezien er geen duidelijkheid is
inzake het aantal leerlingen. Ook is lokaalruimte iets om rekening mee te houden. Tevens
zijn er nog onzekerheden voor wat betreft doubleren, nieuwe leerlingen etc.
Office 365 is geïntroduceerd. In het begin waren er wat startproblemen en het is nog even
wennen.
Het CvB geeft na de voorjaarsvakantie antwoord op de vraag inzake huisvestiging.
Over het strategisch beleidsplan is terugkoppeling vanuit het CvB gegeven naar de GMR.
Verslag van de terugkoppeling is te lezen op de site van Delta.

8. Terugkoppeling vragen over begroting 2020
Theo zal hier later op terugkomen. Was hem ontschoten hier actie op te ondernemen.

9. Missie en visie OBS Sterrendonk
De werkdocumenten worden doorgenomen, waarbij redelijk wat vragen gesteld worden. Het is
lastig beoordelen als er soms een mening/idee staat van een enkeling of een groep leerkrachten. De
algehele strekking is dat het een goed uitgangspunt is om de uiteindelijke missie en visie op te
stellen.

10. Rondvraag
•

•

•

Marco vraagt zich af wie er allemaal blokschrift mogen gebruiken op de Sterrendonk. Groep
7 en 8 niet, de rest wel. De school heeft het schrijven in blokschrift een aantal jaar geleden
ingevoerd in groep 3. Over 2 jaar schrijven alle leerlingen in blokschrift.
Marco is benieuwd of er al actie is ondernomen om vervanging te regelen voor als hij de MR
verlaat in per oktober. Ine gaat erachteraan en plaatst opnieuw een oproep in de
nieuwsbrief.
Geopperde agendapunten voor volgende vergadering:
- Rapporten
- Voortgang strategisch beleid
- Formatie

Om 21:30u sluit Lia de vergadering.

Resterende vergaderdata 2019-2020
•
•

Dinsdag 14 april 2020 om 19:30u (onder voorbehoud)
Dinsdag 16 juni 2020 om 19:30u

20200218 - Verslag MR vergadering.docx
Bestandsdatum: 2020-03-30

2/2

