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Leerrijk app is er inmiddels voor de iphone. Wordt nog wel aan gewerkt. De vraag is of de
pushberichten gestuurd moeten worden bij alle berichten? Er komen nu wekelijks nieuwe
berichten op de App binnen.
M.b.t. Tevredenheidspeilingen: het doel is een werkgroep te organiseren waarin een
leerkracht, lid van MR en een ouder zitting in nemen. Tijs zal vanuit de MR deelnemen.
Anke communiceert dit in de eerst volgende nieuwsbrief.
Ingekomen stukken
- Info.MR: magazine
- CNV Onderwijs Academie: studiedag MR proeflokaal in Weert
- Expertisecentrum Medezeggenschap Scholing en Ondersteuning
Rapport nieuwe stijl
Ontwikkeling nieuw rapport is niet gecommuniceerd met de MR. Excuses!
Er gaat een evaluatie komen en die zal besproken in de MR.
Ziekteverzuim
Er zijn verzuimstatistieken. De verzuimstatistieken kun je afzetten tegen het landelijk ziekteverzuim
en het Prodas-ziekteverzuim. Er geldt een ziekteprotocol (stappenplan). Kalenderjaar 2013-2014 zit
Leerrijk ruim onder het landelijk gemiddelde, frequentie is echter hoger. Leerrijk is een gezonde
school. Het ziekteverzuim wordt goed bewaakt.
Vorderingen Hoorns Model
De schooljaren zijn geanalyseerd. In 2016/2017 zitten alle groepen op 940 uur. Het doel van het
Hoorns Model is alle leerlingen dezelfde schooltijd geven.
De vraag is of we bijvoorbeeld vanuit de MR een behoeftepeiling gaan doen bij ouders m.b.t.
verdeling schooltijden. Bijvoorbeeld 5 dagen van 5,5 uur.
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Ruimte voor studiedagen
Vanaf schooljaar 2014-2015 gaat groep 1 t/m 4 ook op vrijdag tot 12.30 uur naar school. Dit ter
bevordering van de ruimte voor studiedagen. Goedgekeurd door MR.
Begroting
De eerste ronde begrotingsgesprekken zijn achter de rug. Het ziet er naar uit dat er komend
schooljaar weer 8 groepen zijn. Met het aantal leerlingen is er ook praktisch geen andere
mogelijkheid.
Tevredenheidspeilingen
De uitkomst van de Ouderpeilingen is bekeken. Wordt meegenomen in de werkgroep
Tevredenheidspeilingen en volgende keer teruggekoppeld in de MR.

Rondvraag

-

Stoffeninzameling?
Deur bij groep 3 is regelmatig nog gesloten. Is niet prettig.

Notuliste
Evelien Boerekamp

Afspraken- en actielijst:
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25.03

Vorderingen Hoorns Model

Anke

25.03

Tevredenheidspeilingen

25.03

Tijs en Evelien laten uiterlijk maart 2015 weten wie
wanneer aftreedt
Wie zijn leden van de werkgroep
Tevredenheidspeilingen?
Formatie/begroting
Nieuwe wet op Passend Onderwijs (per 01.08.2014)

Ger zet deze
op Dropbox
Tijs en
Evelien
Tijs

13.05
13.05
13.05
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