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Opening en algemene mededelingen

Anke en Ini zijn afwezig.
Evelien is er voor de eerste keer.
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Vorige notulen d.d. 13-11-2012

Notulen worden vastgesteld. Ger zal zorgen dat ze op de website komen.
Ingekomen stukken: Edu actief: uitnodiging voor een gratis: sta op tegen pesten training.
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SWOT.

Ger haalt de lijst zoals die is gemaakt door de leerkrachten.
Oudergeleding heeft hier ook over nagedacht en heeft enkele nuttige aanvullingen.
Deze op en aanmerkingen zullen worden doorgemaild naar Petra zodat ze die kan toevoegen aan het lijstje wat
door de leerkrachten is opgesteld..
Nog een opmerking van Tijs: in de schoolgids staat niet duidelijk wat de identiteit van school is.
Hier is Anke momenteel mee bezig.
Ook de communicatie naar nieuwe ouders/ouders met instromers is niet goed.
Dit is goed binnengekomen bij het team en daar zullen zeker maatregelen voor genomen worden.
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Begroting/formatie.

Ger legt uit hoe we er voor staan op LeerRijk. Dat we het komend schooljaar geen 9 klassen meer zullen
hebben was al duidelijk, maar er is flink gepuzzeld binnen de begroting en met behulp van Prodas en we zullen
het komende schooljaar toch met 8 groepen kunnen werken, hoewel dit wel boven onze stand is eigenlijk.
Dit betekent dat de tijdelijke leerkrachten hoogstwaarschijnlijk niet meer op LeerRijk zullen kunnen blijven.
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Vakantierooster nieuwe schooljaar.

Het voorstel is goedgekeurd door de GMR en staat al op de website. Hieraan worden nog wat extra vrije dagen
toegevoegd die nog in het rooster zullen worden opgenomen.
P. Verhees
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Schoolplan.

Volgende vergadering zal dit waarschijnlijk op de agenda staan. Of in ieder geval stand van zaken. Op dit
moment wordt er heel hard gewerkt om het schoolplan goed en duidelijk op papier te krijgen. Ook het
zorgplan is in de maak.

7.

Continurooster en lunchpauze met surveillance

Wat is de tendens wat ouders vinden? Goede verhalen zijn er over het continu rooster maar de surveillance
verloopt niet altijd even soepel. Binnen de werkgroep, de directie en de ouderraad zijn besprekingen geweest
om te komen tot een betere organisatie van de surveillance. Roosje Verhees van 0-4 DAS is ook bij deze
besprekingen betrokken. De werkgroep zal met een voorstel komen.

8.

Rollen binnen de MR:

Evelien zal de rol van secretaressen en notulant overnemen van Petra.

Notuliste
Petra Verhees
Personeelsgeleding BS Leerrijk

Afspraken- en actielijst:
Datum

Wat

Wie

Datum gereed

02-04
02-04

Oudergeleding stuurt per mail de SWOT naar Petra
Ger zet goedgekeurde notulen op website

ouders

04-06-2013

Ideeënlijst, aandachtspunten
Van

Wat

Beoordeling

Status

Anke
Tijs
Tijs

Men is bezig met een Leerrijk App
Communicatie nieuwe ouders/instromers
Schoolgids en identiteit

ok

open

P. Verhees
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