Notulen MR 10-12-2019 om 18.30 uur.
Locatie: basisschool ’t Scathe
Aanwezig: Suzanne, Yvette, Diane, Robert, Lonneke
Notuliste: Peggy

1 Opening en vaststellen agenda.
Suzanne opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. Vaststellen notulen vorige vergadering
Goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken
Info MR map rondgegaan ter inzage.

4. Mededelingen directie
- 12 november is er een Audit geweest. Er is een concept rapport gemaakt, deze
moet nog in het team besproken worden. Daarna gaat deze retour naar Bestuur. De
punten in het rapport zijn herkenbaar en worden zeker opgepakt. Als het rapport
definitief is, zal Diane dit in de MR bespreken.
- Begroting komt eraan, ligt nu op de administratie.
- Raad van Toezicht gesproken: er stop 1 persoon, komt zeer wrs een nieuwe voor
terug.
- Er komen twee nieuwe leerlingen bij en er gaan er ook 2 weg ivm verhuizing.
- Het schoolplan; een heel boekwerk. De wens is om dit compacter te maken echter
er zijn bepaalde stukken die er in moeten van de Inspectie.
Er zitten veel aandachtspunten in maar ook dubbele punten. Die moeten er nog uit.
Uit het schoolplan komt volgend jaar een jaarplan.
- Cultuurcoordinator: Anoek Smit.
- ICT: we gaan over op Actacom. Zij kunnen op afstand helpen. Werken in de cloud.
Robert wordt coördinator en krijgt scholing. ICT van Liemers Novum komen bij elkaar
om samen te overleggen/bespreken hoe alles in zijn werk gaat.
- Ingang komend schooljaar terug naar 2 groepen 1 en 2. De vraag leeft al langer bij
het team. Terug naar zoals het vroeger was. Kinderen leren dan van elkaar. Er is
instemming nodig van de MR. MR stemt ermee in! Yvette geeft echter wel duidelijk
aan om naar buiten voor goede en duidelijke communicatie naar buiten hoe en
waarom.

- Muziek onderwijs: hoe ziet het er nu uit→ afgeslankte vorm. Muziekimpuls is
afgelopen. Groep 4 krijgt nog wel blokfluitles. Groep 1,2 en 3 krijgen wel ZING 1-2-3
maar dit betaald de school zelf. Groep 5-6-7-8 krijgen workshops; veelal slagwerk.
Er komt wel een muziekuitvoering in februari. Voor volgend schooljaar is dit nog niet
bekend. Er zijn bezuinigingen vanuit de gemeente, dus is het afwachten of er een
subsidie hiervoor komt.

5. Mededelingen GMR
- Toon Geluk gaat uit het bestuur, 63 jaar.
- Margriet heeft meegedaan met de Scholencontactdag.
- Aan einde van het schooljaar komen er vacatures voor leerkrachten en ouders
voor GMR.

6 Rondvraag
-

-

Schaatsen dit schooljaar, is dat een mogelijkheid? Het is wel erg leuk maar
zeer kostbaar, dus dit jaar helaas niet.
Engels schoolplan, gaat die door? Ja dat wordt verlengd, dit ook ivm
onderzoek.
Musical voor groep 8, dit is aan het einde van schooljaar. Verzoek om in die
weken ook extra aandacht te schenken aan Engels. Gat is erg groot met
voortgezet onderwijs.
Vraag nav schoolplan: er staat iets in over gewicht 0,3 en 1,2, wat wil dat
zeggen? Dit heeft te maken met de opleiding van ouders. Wat zijn de
beroepen van de ouders en is er sprake van evt schulden.
Nieuwe website: deze is in januari 2020 klaar. Dan moet alles nog door Robert
op de site gezet worden.
Bezetting MR door ouders. We zijn nu met z’n drieën. Aan einde van dit
schooljaar zullen wij terug gaan naar 2 ouders.

Suzanne sluit de vergadering om 20.25 uur.

