Notulen MR-vergadering 7-3-2017
1. mededelingen
De notulen van 17-1-17 zijn goedgekeurd
Johan is bezig met sociaal veiligheidsplan

2. ingekomen post
Notulen GMR 15-12-16
Vragen n.a.v. deze notulen: te stellen aan Johan (deze volgende verg. uitnodigen)
- wat is het functiehuis bestuursbureau?
- hoe is de bedoeling van de samenwerking tussen Prisma en Dynamiek? Wat is hier de
rede van? En waarom heeft de Raad van Toezicht van Dynamiek hier vraagtekens bij?
- jaarbegroting?

3. Jaarrekening
niet bekend. Navraag doen bij Johan.

4. Jaarplan
Doorschuiven naar volgende vergadering

5. Stand van zaken huidige schoolontwikkelingen
Voor de vakantie geëvalueerd. Een aantal kinderen ervaart nog te veel ruimte en zou graag
meer tijd hebben voor zelfstandig werken e.d.
Start in basisgroepen in gebleven.
Iedereen start in eigen lokaal. Kinderen die laten zien dat ze het aankunnen mogen buiten
het lokaal werken.
Op momenten dat gr 4-5-6 zelfstandig werkt heeft gr 7-8 instructie en andersom.
Het stiltelokaal is uitgebreid.
Persoonlijke lift is voor kinderen afgerond. Nieuwe lift in overzichtelijke periode is in de
maak.
Thema geschiedenis is afgerond. Nieuwe thema is Techniek. We zijn betrokken bij een pilot
om ook bedrijven hierbij te benaderen.
Kinderen gaan zelf via een onderzoeksmodel eerst een goede onderzoeksvraag formuleren.
Kinderen gaan zelf rondom techniek iets ontwerpen.
leervragen worden geformuleerd en vragen om verdieping.
Plein o: vaardigheden worden ingeoefend.
Voorafgaand aan deze werkwijze hebben we zeer goed samen na- en doorgedacht. Alles
gebaseerd op onze visie. De ‘kruiwagen’ is momenteel gevuld.
De bouwstenen die belangrijk zijn voor ons onderwijs worden steeds duidelijker en
gaandeweg (samen met de kinderen) meer gevuld.

Langer buitenspelen was voor sommige kinderen wat lang om hun tijd zinvol te vullen. We
gaan nu als lkr ook heel actief meespelen en spellen aanbieden; denk aan touwtje springen,
basketballen, elastieken enz.

Actiepunten:
•
•
•

Kirsten nodigt Johan uit voor volgende vergadering.
Ilse vult het jaarplan
Idee Richard: laatste periode kinderen gr 8 enquete laten invullen over hun ervaringen hier
op school. Hier kun je doelen en vaardigheden aan koppelen. Deze gegevens kunnen
bruikbaar document opleveren voor de toekomst.

Volgende vergadering: 9 mei 2017
Agenda:
Mededelingen
Ingekomen post
Jaarrekening
Jaarplan
Sociaal veiligheidsplan
Schoolontwikkeling

