MR vergadering 26 september 2018

Aanwezig:
Koos, tevens voorzitter
Nicole, Marie Claire, Arjan, Paula en Carla

We beginnen met een voorstelrondje.

Marie Claire wil zich vooral hard maken voor ‘Het gezonde kind’.
Paula is bekend.
Koos vertelt dat hij bij de bond werkt en twee dagen hier op school.
Carla is ook bekend.
Nicole is een betrokken ouder. Wil de schoolcultuur behouden.
Arjan ook een betrokken ouder. Wil graag bij de organisatie betrokken worden. Ook hij wil nadruk
leggen op het ‘gezonde’.

Activiteitenplan

Arjan: Proactief en baanbrekend.
Koos: Het is voor Maud ook prettig om een goed werkende MR te hebben om haar kritisch te volgen.
We hebben nu een kant en klaar schoolplan gekregen, liever mee denken hierover.
We maken een jaarplanning wanneer we bij elkaar komen met de MR.
We gaan ongeveer 5x per jaar bij elkaar komen.
Er komt een trainer om een goede MR goed op te zetten, quick scan. Koos onderneemt actie.

Evaluatie van het bestuur

Wij komen tot de conclusie dat we geen feedback kunnen geven omdat we er te weinig zicht op
hebben.
Nicole merkt op dat de toezichthouder veel te lang betrokken blijft bij het bestuur. Ook geen
onafhankelijke figuur. Misschien ook de termijnen van het bestuur beperken. Nicole neemt contact
op met de voorzitter van het bestuur (Leo)

Afvaardiging naar de GMR vergaderingen

Wij zijn met te veel mensen in de MR. Wij stemmen met twee, je kunt wel aanwezig zijn bij de
vergadering, maar dan zonder stem.

Achterban

Wij moeten ons zichtbaar maken. Daar zijn genoeg handvatten voor.
We gaan een stukje schrijven in de nieuwsbrief met foto er bij en een emailadres van de MR.
Koos zorgt hier voor.

Mindfulness

Arjan brengt dit in.
Te veel groepsdrang, digitaliseren, toetsen enz..
Voeding, slapen, beweging en meditatie. Dit zij de vier pijlers waar we aan moeten voldoen.
Er bestaat een erg mooi boekje voor de mindfulness voor kinderen van 5 t/m 12 jaar en de ouders;
Stil zitten als een kikker van Eline Snel

Misschien kan het op vrijdagmiddag bij de keuzeklus. Het wordt door een externe gegeven. Als er
een ouderavond komt dan kunnen we Eline Snel misschien uit nodigen.
Arjan neemt dit op met Maud.

