notulen
MR vergadering Lubertischool
Woensdag 4 maart 2020
Aanvang 13.00 uur
1. Opening

Aanwezig: Inge, Marleen, Onno, Hanneke

2. Ingekomen stukken

Geen ingekomen stukken.

3. Notulen 22 januari
2020

Bijlage 1 na aanpassing goedgekeurd.

4. Informatie
directie/schooltij
- OCT
- Oriëntatie volgend
schooljaar

OCT:
7 februari was er een bijeenkomst met de
stuurgroep/projectgroep. Hierin kwam naar voren dat
de communicatie naar buiten toe gaat, minder technisch
moet. Plan is een PR groep op te richten om anderen
mee te nemen en duidelijke informatie naar buiten te
geven.
Verder zal de architect van het OCT gaat langs de
scholen gaan die in het OCT komen om informatie op te
halen. April zal de volgende bijeenkomst zijn.

5. In- en om de school
- De Brink
- Inspectiebezoek
- Vakantierooster
- peuterspeelzaal

Oriëntatie volgend schooljaar:
Door leerlingaantallen van volgend schooljaar zijn we op
dit moment bezig met de indeling van de groepen.
Volgend schooljaar hebben we recht op dezelfde
formatie als dit jaar.
Inspectiebezoek:
De terugkoppeling naar het bestuur was goed.
Na aanleiding van het reflectiegesprek hebben we
meteen acties kunnen inzetten. Tijdens de volgende
studiedag zal dit vervolg krijgen.
Vakantierooster:
Binnenkort wordt met het vakantierooster voor volgend
jaar gestart. Hier moet de MR aan het eind van dit
schooljaar goedkeuring voor geven.

Peuterspeelzaal:
Door het aantal kinderen is de peuterspeelzaal van 3
ochtenden naar 2 ochtenden open gegaan.
6. GMR
- Thema avond

7. 1e rondvraag

8. MR
- Bericht
nieuwsbrief

Jaarlijks organiseert de GMR een themaavond. Dit jaar
staat deze in het teken van de MR en de verbinding
hiermee. Deze avond zal binnenkort plaatsvinden.
Marleen heeft de afgelopen tijd de rol van voorzitter
over genomen.
Onno vraagt of er bij de bezinningsdagen belangrijke
punten of acties naar voren zijn gekomen. N.a.v. de
bezinnigsdagen is er een groep opgericht, bestaande uit
leerkrachten en schoolleiders, die ervoor zorgdraagt dat
de punten die naar voren kwamen vervolg krijgen. 3
maart had deze de eerste bijeenkomst.
Opzet van bericht is goedgekeurd. Marleen stuurt deze
voor de volgende nieuwsbrief naar Inge.

