Tijdens de MR vergadering van 18 September is gesproken over de volgende zaken:
1. Informatieavond
MR heeft kort teruggeblikt op de informatieavond van eind augustus.
2. Studiedag
Er zijn kenniskringen ingericht en ook is per bouw bedacht wat de kenniskringen mee wordt
gegeven. Ook is aandacht besteed aan het gepersonaliseerd leren waarbij eerst gefocust is op
wat we al doen en vervolgens hoe dat kan worden uitgebouwd. Vooral het centraal stellen van
leerdoelen spreekt iedereen aan, niet langer de methode is het belangrijkst, maar juist het doel
wat je met de methoden kunt bereiken. Ook met behulp van een andere aanpak of
themagerichte opdrachten. Ondersteuning vanuit de leerkracht wordt een meer coachende rol
richting de leerling.
3. Verhuizing
Het is een krappe planning, maar de verhuisdatum lijkt gehaald te worden. De start van eerste
schooldag in het nieuwe gebouw zal feestelijk worden ingericht. Later in het jaar komt nog
een officiële opening. Het team denkt na over het opstellen van duidelijke regels voor in het
nieuwe gebouw. Die worden al vóór de verhuizing met de kinderen en ouders gedeeld, zodat
vanaf de eerste start voor iedereen duidelijk is wat wel/niet mag/kan in het nieuwe gebouw en
hoe we er met elkaar voor zorgen dat iedereen zich snel op z’n gemak voelt in het nieuwe
gebouw.
4. Overblijf
Op zich zijn er voor de korte termijn genoeg ouders, maar het systeem is nog niet duurzaam.
Het onderwerp blijft op de agenda staan. Priscilla wil graag met een groepje ouders hier
verder over praten.
5. Lerarenstaking
Op 5 oktober wordt er de gehele dag gestaakt en is de school dicht. Brief naar de ouders gaat
z.s.m. uit. Tegen betaling is er door DAK en Zo dagopvang mogelijk.
6. NIO
De MR is benieuwd of al besloten is of de NIO toets dit jaar zal worden afgenomen bij groep
8, omdat de ervaringen niet altijd positief zijn. Priscilla geeft aan dat ze het met Elly zal
bespreken. Komt volgende keer terug op de agenda.
7. Financiën
Begin oktober heeft Priscilla het jaarlijkse begrotingsgesprek bij Lucas. Tijdens de volgende
MR zal de begroting op de agenda staan.

