MR
MR vergadering
Datum
Aanvang
Plaats
Aanwezig Arjan, Niels, Jan, Antoinette

Agenda
Donderdag 28 september 2017
20.00 uur – 21.30 uur
’t Bossche Hart

1. Opening
Welkom door Niels. De eerste MR vergadering van Antoinette. Danielle zal vanaf
november de plaats van Jeanne invullen.
2. Notulen vorig overleg
20 juni 2017. Geen opmerkingen.
3. Mededelingen vanuit school
a. “Vinger aan de pols”: hygiëne, pesten en “klimaat”, Hygiëne; dit is momenteel
rustig, er wordt momenteel niet over gesproken. In de week van deze
vergadering is het de “Week van het Pesten” en wordt hier extra aandacht aan
besteed. Iedere klas behandelt het onderwerp pesten en de gevolgen hiervan.
Soms aan de hand van voorbeelden van ouders met verhalen van vroeger.
Verkeersveiligheid, Ellen heeft de rol van Alain overgenomen, en werkt samen met
Nicole Zagers aan Verkeersveiligheid; momenteel loopt het project “Voeten en
Fietsen”.
Ouderbetrokkenheid: Inloop 1e schooldag, “kennis maken en bijpraten”, kende
een mindere opkomst dan vorig jaar. Het voorstel wordt gedaan om volgend jaar
een verdeling per leerjaar/lokaal te maken.
b. Jaarplan: het jaarplan wordt door Jan uitgelegd; het kent clusterdoelen zoals
W&T, MHB, Passend Onderwijs en OOP; Doelen uit het schoolplan zoals het
“digitale rapport” en “gezonde school” en schooldoelen zoals implementeren van
nieuwe methoden, SEO, ICT, professionalisering e.d.
c. Activiteitenkalender OV, deze is bekend gemaakt en de taken zijn onder alle
personen zijn verdeeld.
d. De Schoolgids 2017/2018 wordt gepresenteerd en goedgekeurd. Jan zet deze
online.
4. MR
a. Jaarplan en herstructurering schooldirectie (follow-up). Geen bijzondere nieuwe
ontwikkelingen.
b. Anti-pestprotocol. Het “Anti-pest protocol BS ’t Bossche Hart” wordt
gepresenteerd en inhoudelijk goedgekeurd; Jan zal het nog van het logo voorzien.
Het zorgteam omvat momenteel de directeur en de IB-er.
c. Scholingsbehoeften.
5. Rondvraag
Wie is nu het aanspreekpunt voor techniek? Met het vertrek van Alain is Mariska eerste
aanspreekpunt voor techniek en was al techniekcoördinator binnen het Team.
6. Sluiting

