Aan/afwezigen
Naam

Geleding / functie

Aanwezig

Cora Verhoeven

Personeelsgeleding

x

Kim Peters

Personeelsgeleding

Manon Peters

Personeelsgeleding

X

Hanny Duighuisen

Personeelsgeleding, notulist

X

Gerco Kouwenberg

Oudergeleding

x

Mechteld van Benthem

Oudergeleding, notulist

X

Monica Zwartjes

Oudergeleding

X

Brenda van Zuidam

Nieuw oudergeleding

X

Shaghayegh

Nieuw oudergeleding

Carina Coenen

Directie

Afwezig

X

X

1.Opening
Gerco opent de vergadering en heet allen speciaal Brenda en Shagha van harte welkom.
Mededeling; mevr. Aslan van de AOb geeft trainingen voor MR leden. De mail hierover wordt
doorgestuurd. Wanneer je in wil schrijven voor de basistraining op 12 en 19 september in
wijkcentrum de Brink kun je jezelf aanmelden.
De agenda wordt vastgesteld. Gerco maakt opzet voor het jaarverslag van afgelopen jaar
en zal het aan ons voorleggen.
Notulen vergaderingen d.d. 22 juni De notulen worden op de site geplaatst.
Het voorzitterschap voor het komende jaar; Gerco.
Notuleren; zie schema

2.Informatie vanuit de directie
Carina geeft aan dat onze start heel fijn is verlopen.
Alle groepen zijn bezet, nieuwe collega’s zijn fijn opgevangen en ouders waren in de eerste
week welkom om in de groep een kijkje te komen nemen.
We zijn gestart met een nieuwe rekenmethode.
Er wordt nog gezocht naar een vakdocent gym (o,3 fte)
3. Jaarverslag
Evaluatie schooljaar 2021-2022 met kleuren wordt aangegeven of het doel behaald,
gedeeltelijk of niet behaald is.
Aandacht voor (gedeeltelijk behaald)
• pag. 4 veiligheid.
• pag. 5 rekenen nieuwe methode.
• pag. 8 planmatig werken.
• pag. 9 en 10 technisch lezen.
• pag. 11 2n 12 kernwaarden.
Zie actiepunten op de jaarkalender.
Vanuit de Mr zijn er geen opmerkingen.
4 Jaarplan
• pag. 2 het borgen van hetgeen we ontwikkeld hebben; daar hoort het technisch
lezen bij.
• pag. 3 beleid teamontwikkeling; team/mensen boeien en behouden toevoegen.
• pag. 7 orthopedagoog; past deze in ons budget? Onze school heeft een hogere
weging, bovendien zoekt Carina naar samenwerkingsmogelijkheden met de Bolster.
Men vraagt zich af hoe de samenwerking met andere partners voor ouders zichtbaar is.
Waarin is de Paulusschool uniek; hoe zetten we onszelf op de kaart.
Vanuit de MR waren er geen opmerkingen m.b.t. het jaarverslag en het jaarplan dus worden
zijn vastgesteld.
5. WMK PO
Voor ouders was de bedoeling niet helemaal duidelijk; mag je deze vragenlijst maar 1x
invullen?
Het resultaat komt terug in het team en in de kinderraad.
Onderwerpen van gesprek;
- effectief optreden als er gepest wordt,
- voldoende info over de ontwikkeling van het kind (analyse, oorzaak, verdieping)
- er wordt een suggestie gedaan m.b.t. het kennismakingsgesprek; ouders geven info
middels een formuliertje.
6. Rondvraag
Er is een vraag hoe we omgaan met NT2 ouders; taal is lastig in berichtgeving ook via de
Parro app.
En een ouder geeft aan geschrokken te zijn van de toiletten tijdens de inloop. Dit onderwerp
komt terug in de kinderraad.
7. Sluiting
Gerco sluit de vergadering nadat we allen van harte uitgenodigd zijn voor ons jaarlijkse
etentje waarbij we afscheid nemen van Jason

Planning bijeenkomsten schooljaar 2022-2023

Datum
11-10-2022
29-11-2022
10-01-2023
28-03-2023
16-05-2023
27-06-2023

Bijeenkomst
MR vergadering
MR vergadering
MR vergadering
MR vergadering
MR vergadering
MR vergadering

Tijd
19.30-21.00
19.30-21.00
19.30-21.00
19.30-21.00
19.30-21.00
19.30-21.00

Notulen
Cora
Manon
Kim
Monica
Brenda
Mechteld

