MR-vergadering Het Noorderlicht
Datum: maandag 16 september 2019
afwezig: Hilda
punt

Onderwerp

1

Opening en mededelingen vanuit MR
Welkom door de voorzitter een speciaal welkom terug voor Antoinette.
Mededelingen vanuit school/stand van zaken lopende onderwerpen
• Binnengekomen brief over de boekenbeurten in groep 7: Harry Potter. Harry
Potter past niet binnen onze identiteit, maar bevordert wel de leesmotivatie. De
ouders hebben van de directie antwoord gekregen en zijn hier voldoende mee
ingelicht en tevreden mee. Namens de MR zal de voorzitter ook nog een mail
sturen met de mededeling dat het onze aandacht heeft.
• Peter en Nika zouden aftredend zijn dit jaar. Maar dat is handiger om dat te
koppelen aan het taakbeleid aan het einde van het schooljaar.
• Nieuwe collega’s zijn al aardig aan het wennen en voelen zich erg welkom.
Verslag en actiepuntenlijst 17 juni 2019
Het verslag was wel erg summier. Niet te begrijpen zonder de agenda van de vorige keer
er bij te hebben. Graag de notulen wat uitgebreider en met alle vaste onderdelen er in
opgenomen.
Het verslag zal door Peter wat worden aangepast en opgepept.
Schoolgids
Geen op of aanmerkingen, wordt goed gekeurd met algemene stemmen.
Inspectie
Het conceptrapport is binnen. Eindresultaat is dat Het Noorderlicht voldoende is
beoordeeld. Er is voldoende vertrouwen voor de toekomst. De borging van de
ingeslagen weg moet wel goed worden neergezet.
Studiedagen
De eerste 3 studiedagen zullen als thema hebben : meer en hoogbegaafden.
Ook de expertisegroepen, de borging n.a.v. inspectierapport en de nieuwe
rekenmethode zullen er een plek in krijgen.
Leerlingaantallen
Er is en kleine groep op school. Groei is noodzaak!
Kleuteraanwas moet wel goed verdeeld zijn. Wachtlijsten zijn afgeschaft. Eventueel kan
er een instroomgroep gevormd worden in de loop van het schooljaar. Echter niet dit
schooljaar.
Pleinwacht
De 3 nieuwe pleinwachten zijn goed van start gegaan. Er is duidelijkheid naar het team
en de kinderen en dat is prettig.
Chromebooks beveiliging
Click Save is nog steeds in de pilotfase. Dus geduld.
Rondvraag
Sanjay: Klimaatbeheersing-overleg met de andere scholen?
Het is nog niet gelukt contact te leggen om de krachten te bundelen.
Sluiting
Om 21.15 sluit de voorzitter de vergadering
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ACTIELIJST 16-09-2019
Onderwerp
Persoonlijk stukje website aanleveren bij Peter
Brief met antwoord aan ouders betreft boekenbeurt
Verslag 17 juni oppeppen

Actiehouder
Allen
Esmee
Peter

