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MR
de Mussenberg
HORN

MR VERGADERING 12 juni 2017
Opening
Iedereen aanwezig.
Sigrid opent de vergadering.

Nieuws uit team en directie (samen met Leon)
Groepsindeling
De groepsindeling (voorstel) wordt besproken. Extra uitleg wordt door Leon
gegeven.
De indeling wordt over 2 weken naar de ouders gestuurd.
Foutje staat bij 2/3. Het aantal lln blijft hetzelfde.?? 2/3 wordt anders ingedeeld
komend schooljaar
Voorstel van de MR: volgend schooljaar even erbij vermelden hoeveel lln er in
de combinatiegroepen zitten. Bijvoorbeeld hoeveel kinderen groep 2 en hoeveel
kinderen groep 3.
Optie: vanaf mei eventueel groep 8 samenvoegen, dan blijft er een leerkracht
over die dan ondersteuning kan geven aan andere groepen.

Evaluatie groep 2/3
Evaluatie is nog niet gebeurd.
De resultaten zijn in ieder geval goed.
Wel opmerking/advies van de MR: goed communiceren met de ouders, school
maakt deze keuze vanuit visie.
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Formatie
De formatie is nog niet definitief. Na woensdag 14 juni zal er meer duidelijkheid
zijn.

Evaluatie OR
Er is een goed overleg geweest.
Afgesproken is dat er geen mailverkeer meer plaatsvindt.
Ook de rolverdeling is besproken.
Wat betreft de vieringen, daar zal uiteindelijk Leon de knoop moeten
doorhakken bij onduidelijkheden of twijfels.

Staking P.O.
De brief naar de ouders zal donderdag op Isy komen te staan.
Bestuur Spolt staat achter de staking.
Kwaliteitsonderzoek KMPO
Dit onderdeel gaat naar een volgende vergadering. Dit zal dan in het volgend
schooljaar zijn.
Het advies van de MR (zie notulen 20 april) is doorgegeven.
Begroting
Er worden nog enkele verhelderingsvragen gesteld.

Nieuws uit team en directie (samen met Haelen)
Leon maakt introductie met IPC.
Hij vertelt de beide MR’s over het voornemen om een proefperiode in te stellen
waarin de scholen een start maken met IPC.
Wordt vervolgd.

MR SCHOOLJAAR 2016-2017 (alleen)
Etentje
Op woensdag 28 juni 2017 hebben we met de leden van de MR een etentje ter
afsluiting van het schooljaar. Plaats en tijd worden besproken.
Groepsindeling
Het voorstel wordt besproken.
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De MR heeft toch wel enkele opmerkingen.
De MR geeft de goedkeuring met het dringende advies: de groepen 1/2 terug te
brengen van 28 naar 26 lln. En die 4 leerlingen bij groep 2/3 te plaatsen. Zo
komt het aantal daar op 24 lln.
De beide groepen 8 hebben maar 18 lln. Ook daarbij het dringende advies: om te
streven naar de planning om deze groepen samen te voegen na april zodat er
extra ondersteuning in de andere groepen mogelijk is.

Rondvraag:
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Sluiting
Actielijst
Wat

Wie

Schoolfruit op/uitzoeken

Angelique en Judith

MR reglement Spolt opzoeken

Leon

Vragen/opmerkingen over
notulen GMR sturen naar Ans

allen

KMPO bespreken

allen

Voor wanneer
binnenkort

Op de 1 vergadering van
het nieuwe schooljaar

