Tijdens de MR vergadering van 6 mei 2019 hebben we gesproken over:
-

-

-

-

-

Proces Kindcentrum: De “nulmeting” is in volle gang. Michiel, Gert-Jan en Anita van Kappio
hebben regelmatig overleg met Miek Hehenkamp. Naar aanleiding van de conclusies wordt
nog voor de grote vakantie een aanzet voor een plan gepresenteerd. Er zijn al vast voor
volgend jaar drie gezamenlijke studiedagen gepland.
Visietraject en schoolontwikkeling 2019 – 2020: naast de drie bovengenoemde studiedagen
zijn er volgend jaar nóg 7 studiedagen, waarin, naast de surplusdag, de eigen
schoolontwikkeling verder aan bod komt. De OR neemt het voortouw bij de organisatie van
de feesten voor de kinderen.
Vakantierooster voor volgend jaar, de meivakantie loopt niet helemaal gelijk met het
voortgezet onderwijs. Er zijn volgend jaar 10 studiedagen, veelal gekoppeld aan vakantie of
weekend.
Aantal groepen volgend jaar. We dalen iets, maar proberen wel 3 kleutergroepen te
behouden, in totaal 9 groepen. Hiervoor heeft Michiel een aanvraag gedaan bij het
stafbureau.
De directeur wil nog een kleine ouderenquête houden m.b.t. de pedagogische aanpak en
communicatie, n.a.v. de matige cijfers op deze punten bij de laatste ouderenquête.
Michel Tuithof heeft aangeboden om ouders te helpen met het installeren en gebruiken van
de FIEP app.

Tijdens de MR vergadering van 17 juni 2019 hebben we gesproken over:
-

-

Schoolontwikkelplan: Vanuit Surplus is er een bovenschools schoolplan. Dit wordt elke vier
jaar vernieuwd. De doelen/plannen van de scholen sluiten hierop aan. Dit jaar is het huidige
bovenschoolse plan met een jaar verlengd;
De schoolgids heeft een nieuwe lay-out. De schoolgids wordt niet meer aan (nieuwe) ouders
meegegeven. De schoolgids is te raadplegen op de site van de school;
De formatie: 9 groepen ondanks lichte daling, 2 ambulante dagen voor Anne: vernieuwing
en directietaken;
RI&amp;E: er komt een nieuw plan van aanpak, de twee ouders blijven betrokken.

