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1. Opening, vaststellen agenda.
Erik opent om 19:30 de vergadering; Nicole heeft zich afgemeld. Na een welkom aan de
nieuwe ouders stellen alle aanwezigen zich voor. De agenda wordt ongewijzigd
vastgesteld.
2. Notulen vergadering 18 juni j.l.
Deze worden ongewijzigd vastgesteld en kunnen op de website geplaatst worden.
3. Start schooljaar e.a. zaken.
Het schooljaar is gezamenlijk geopend op maandag 19 augustus; intussen is de school
weer verzekerd van de Gezonde School vignetten inzake “welbevinden” en “sport en
beweging”.
Tevens zijn de nieuwe leerkrachten begonnen: Loes Balk (groep 6 t.z.t. vervanging
tijdens zwangerschapsverlof Nicolle) en Karlijn de Haan (kleutergroep na vertrek José).
Anneloes Schijf is begonnen als IB’er (samen met Loes Peters). Daarnaast is Merijn
Ebskamp werkzaam als onderwijsassistent in groep 3 (boventallige inzet gedurende 1
jaar). Tevens loopt Merijn ook een dag stage.
Het zoeken naar vervanging voor de zwangerschapsverloven van Suzanne en Manon is
gestart.
Op methodisch gebied zijn de groepen 6 en 7 overgestapt van Wereld in Getallen 4e
versie naar WIG.5. Deze methode is digitaal en heeft het voordeel dat de methode zich
aanpast aan het niveau van het kind.
De verschillende werkgroepen zijn inmiddels bezig met het geven van input voor het
nieuwe jaarplan, daarnaast wordt gewerkt aan de visie en het (4-jaren) schoolplan.
Hierbij staan de volgende onderwerpen en vragen centraal:

- het ontwikkelen van de pedagogische en didactische huisstijl
- de groepssamenstelling (combinatiegroepen in zicht?)
- actieve betrokkenheid van leerlingen, team en ouders
- krimp leerlingen aantallen
- toename keuze voor Paschalisschool bij ouders/kinderen uit de wijk
De website werkt weer naar behoren; de eerdere foto is vervangen en het beheer van de
site ligt bij een leerkracht (Emmy).
De communicatie naar de ouders verloopt vanuit Parnassys(mail). Het gebruik van de
app (Parro) voor die communicatie (b.v. inzake oudergesprekken, ouderhulp) wordt de
komende 3 maanden uitgeprobeerd in de groepen 1B2, 4, 5 en 7. De website wordt
NIET gebruikt voor mededelingen vanuit de groepen.
Middels het creëren van een reservebudget kan een pro-actief beleid gevoerd worden
t.a.v. invallers c.q. nieuwe leerkrachten die boven de geldende fte’s kunnen worden
ingezet (d.w.z. nog vóór een “oudere” leerkracht vertrekt).
Het invullen van de WMK. Komt aan de orde op de volgende MR. vergadering.
De communicatie m.b.t. ouderavonden verloopt in eerste instantie via de Info. Het lijkt
zinvol om een reminder te sturen via de mail.
4. Jaarverslag MR. 2018-2019.
Ongewijzigd vastgesteld, kan op de website geplaatst worden.
5. Termijnen MR. leden.
Aan het eind van dit schooljaar verloopt de termijn van Hanny, Erik en Peter.
6. Etentje afsluiting schooljaar 2018-2019.
Tijdstip: 19.30 uur. Erik zoekt een locatie en stelt ook Roy, Feijke en Francis hiervan op
de hoogte.
7. Wvttk.
Tijdens de volgende vergadering praat de MR. over een aantal speerpunten voor dit jaar:
- hoe maak je je zichtbaar als MR.
- hoe presenteer je je, optie MR. en OR. gezamenlijk?
- moeten/kunnen we een enquête houden
- betrokkenheid van ouders
8. Sluiting
Volgende vergadering: dinsdag 22 oktober a.s., aanvang 19.30 uur

17 oktober 2019; Erik Berns

