Notulen MR vergadering
st Aloysiusschool Gouda
Datum:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:

15-11-2017
20.00 – 22.00
Marieke Spruijt (vz), Monique de Korte, Sandra Damen, Ingrid Spruit
(notulen)
Jolanda van Ginneken, Marcel Swede,

Agendapunt
1. Opening en vaststelling agenda
Voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.
2. Notulen vorige vergadering
Geen opmerkingen. Verslag wordt vastgesteld.
3. Vacature MR, bedankje Sharon
Inmiddels is met bedankje en kaart afscheid genomen van Sharon. De taak van notulist zal
voorlopig rouleren.
De wervingsbrief voor nieuwe MR leden is op 13 november bij “bericht van Marion’ bijgesloten. Er
zijn al ouders die aangegeven hebben interesse te hebben. Marieke neemt dit op met Jolanda.
Eventueel zal, bij meer dan drie aanmeldingen een verkiezing georganiseerd (moeten) worden.
4. Studiedag 16 november.
Centraal staat ‘begrijpend lezen en luisteren’. Team gaat aan de slag met werkwijze om zelf aan de
hand van teksten een begrijpend lezen en luisteren op te zetten.
5. Verkeerssituatie Spieringstraat, commissie
Vanuit de commissie zal in januari twee weken campagne gevoerd worden over de
verkeersregels in en om school. In week 1 met nadruk op informeren, in week 2 op
sanctioneren.
6. Oudercafé 22 februari
Aan zal worden gesloten op de uitkomsten van Oudercafé 2016 waarin de input is geleverd voor
het schoolplan. Wat is er de afgelopen tijd door de werkgroepen opgezet, en welke vragen leven
er nu waar ouders aan het antwoord bij kunnen dragen. Werkvorm wordt wederom interactief.
Marion benadert bureau Beekman & Terpstra met de vraag de avond te begeleiden.
7. Wijzigingen in het onderwijs nav nieuw kabinet
Privacy – Binnen de Groeiling is Aloysius pilot om te toetsen of huidige vragenlijst voldoet aan
verordening. In de nieuwe schoolapp worden een aantal privacyaspecten opgelost doordat
met een unieke login gewerkt wordt (introductie feb18)
Staking – er is een datum genoemd, maar nog niet zeker is of het team aan de staking zal
meedoen. Marion peilt dit morgen tijdens studiedag.
Verlichting administratiedruk – deze week is een publicatie vanuit onderwijsinspectie
verschenen. Ook binnen team is dit administratie een onderwerp wat aandacht heeft.

8. Punten uit OR
Geen punten
9. WvTTK
Geen onderwerpen
Rondvraag
Geen punten. Voorzitter sluit de vergadering.
Volgende MR: 22 januari
Data MR-vergaderingen 2017-2018
2018: 22 januari (oudercafé) 14 maart, 28 maart (gezamenlijke vergadering MR en GMR) 23 mei,
28 juni.

