Aanwezig
Jeannette Bogaard, Arno Lanjouw, Romy Kraaijeveld, Tamara Rumpin-Carton, Marije van Tol, Annelieke
Bouwman, Darinka Jovic
Notulen 12-9-2016
De notulen van 4-7-2016 zijn met 2 kleine aanpassingen vastgesteld door alle aanwezige leden van de
MR.
Mededelingen MR
Er zijn op dit moment geen vacatures. Wel zijn er begin dit jaar nog wijzigingen geweest a.g.v. een
plotselinge vacature in groep 6. Anouk is terug, Sandra moet het rustig aan doen en is enkele uren per
dag aan het werk, Joke mag haar stem niet gebruiken en zit in een Arbo traject.
De nieuwe directeur zal zich voorstellen aan de ouders op de informatieavond.
Toelichting Actieteams 2016-2017
Er zijn voor komend schooljaar 4 belangrijke thema’s die in actieteams zijn georganiseerd.
1) Begrijpend lezen; er wordt een studiedag aan besteed om het begrijpend lezen bij de
Droomspiegel meer te integreren in Dalton en Taal. Nieuwsbegrip is als leidraad, Staal als
inspiratie. Komend jaar zal dit nauwgezet gevolg worden.
2) Dalton Handboek wordt door Franca (her)(be)schreven. De visitatie zal in 2016-2017 weer op
bezoek komen dus dit is een belangrijk punt voor de school.
3) Rekenen; de didactische vaardigheden van de leerkrachten moeten omhoog op het gebied van
rekenen.
4) Wetenschap en techniek; gekoppeld aan o.a. meer- en hoogbegaafdheid zal het lab en de lego
league op de kaart worden gezet. Samen met techniek.nu wordt ontwerpend en onderzoekend
leren geïntroduceerd. Wellicht een koppeling met het VO? Technasium op HP; Marij zal dit
bekijken, Arno heeft hier contacten.
Huisvesting
Dit is een heel actueel onderwerp komend jaar; wellicht gaan we verhuizen in Januari naar een locatie bij
het Warmtestation. Een semi-permanente oplossing. De MR zal nauw aangesloten moeten blijven, welke
keuzes worden gemaakt; alleen bovenbouw of verticale oplossing?

(Directie afwezig)
Mededelingen
Darinka heeft zich opgegeven als nieuw MR lid en wordt welkom geheten.
Samenstelling MR
De MR zal komend schooljaar als volgt zijn samengesteld:
Oudergeleding: Arno Lanjouw, Tamara Rumpin-Carton, Jeannette Bogaard
Leerkrachten geleding: Annelieke Bouwman, Romy Kaaijeveld, Darinka Jovic.
Unaniem is gekozen voor een samenstelling 3/3 personen (i.p.v. 4/4).
Unaniem is gekozen voor Darinka in de rol van secretaris en Jeannette in de rol van voorzitter.
GMR zal worden ondergebracht buiten de MR; Jeannette bespreekt dit met Marije.

Werkgroepen
Naar aanleiding van de 4 thema’s van de school en de aangepaste samenstelling van de MR is de
werkgroepen verdeling ter plaatsen besproken en opnieuw verdeeld. Hierin is rekening gehouden met
prioriteiten en ‘slapende’ werkgroepen. De nieuwe werkgroepen verdeling is naar de leden van de MR
verspreid. De open plekken moeten volgende vergadering ingevuld worden.
Portfolio’s
Romy zou een korte presentatie geven over de portfolio’s. Echter er blijkt een technische bottleneck te
zijn waardoor het systeem niet werkt. De werkgroep heeft daarom voorgesteld de nieuwe portfolio’s
niet vóór het eerste gesprek door te voeren, maar eerst naar een goede en blijvende oplossing te
zoeken. Arno geeft aan veel ervaring te hebben met dit systeem en hij geeft aan graag zijn expertise ter
beschikking te stellen voor deze werkgroep. Romy houdt hem op de hoogte.
Veiligheidsplan
Dit wordt met de nieuwe directie opgepakt. Romy vraagt bij Reinouw na hoe ver zij is met de definitieve
versie. Pas als die versie beschikbaar is, kan de MR reageren en bespreken met directie. Nu zijn er nog
aanpassingen te verwachten op het document die de MR onder ogen heeft gehad.
Rondvraag
Wie is de vertrouwenspersoon van de Droomspiegel? Jeannette vraagt dit na bij Marije.
Hoe zijn de eerste weken gegaan? Eerste indruk is dat het goed is opgestart ondanks het plotselinge
vertrek van Nikki.
Als de begroting op de agenda komt kijken Tamara en Jeannette ernaar.

Acties
Wie
Arno/Romy
Arno
Darinka
Romy
Romy
Jeannette
Jeannette

Wat

Wanneer?

Aansluiting zoeken Huisvesting ontwikkeling bij directie
Contactpersoon HP doorgeven aan Marije (technasium)
Contact opnemen met Daisy ivm overdracht secretariële taken
Arno betrekken en op de hoogte brengen werkgroep Portfolio punten
(techniek)
Reinouw vragen naar sta-va-za omtrent nieuwe versie veiligheidsplan
Bespreken met Marije wie GMR op zich neemt
Navragen bij Marije wie vertrouwenspersoon is van de Droomspiegel
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Voor 10 okt.

