MR vergadering
Datum: 24 januari 2019
TIjd: 19.30 uur
Aankomstronde
Floor is vandaag afwezig
Aanwezig: Margreet, Joost, Ruth en Marjon

Huishoudelijk deel
●
●
●
●

Taakverdeling: gespreksleider(Joost), verslag (Marjon), proces, tijd
Mededelingen:
Notulen 8 november 2018 Vastgesteld
Vaststellen inhoudelijk deel

Inhoudelijk deel
●

Audit
Verslag audit december 2018
Meningsvorming over uitkomsten audit, welke acties nemen we mee in de
schoolontwikkeling?
We bespreken onze visie op de uitkomsten en brengen het onderwerp op 21 februari terug
op de agenda. Dan is het ook besproken met het team.
Het blijft voor ons belangrijk om vanuit de bedoeling doelen te stellen. De huidige visie is al
een aantal jaar oud, we stellen de visie in de komende studiedagen aan de orde en ook op
een ouderavond. Aan het einde van het schooljaar stellen we de aangepaste visie vast. Onze
conclusies:
- Doorgaande lijn mag steviger, beredeneerd aanbod
- Contextuele blik
- Waarden van Blink moeten blijven

●

Schoolplan - missie/visie
Dit jaar maken we een nieuw schoolplan.
Meningsvorming over de huidige missie/visie en kernwaarden
We vinden het belangrijk dat de termen die in de missie/visie genoemd worden ook
concreet zichtbaar zijn of worden in de school. Nu zijn sommige begrippen voor
verschillende uitleggen vatbaar. Lef en liefde als slogan spreekt ons nog steeds erg aan.

●

Terugkoppeling acties communicatiekring (PR)
- we gaan een nieuwe flyer maken
- hebben teksten voor de website aangepast
- er komt in tweede helft 2019 een nieuwe website met nieuwe foto’s

-

we blijven alert op onderwerpen waar we in de media aandacht voor kunnen
vragen. Bijvoorbeeld ons 10-jarig jubileum.

●

Leerlingaantallen
Leerlingaantallen en prognoses
Groep 1 van schooljaar 2019-2020 is “vol”. We gaan een wachtlijst hanteren als er nog
aanmeldingen komen.

●

Terugkoppeling GMR
De GMR wordt kleiner: 8 personen (4 ouders en 4 leerkrachten).
Één bestuurslid neemt afscheid (Theo Klinkien). Er wordt nu onderzoek gedaan naar een
eventuele nieuwe inrichting van het bestuur.
Er wordt een nieuwe school opgericht in Hoef en Haag, LEEF.

Afsluiting
Punten volgend overleg:
●
●
●
●

Tevredenheidspeiling Trinamiek voor ouders, medewerkers en leerlingen
Vakantierooster 2019-2020
Formatie
Missie en visie

