Notulen MR vergadering 16 januari 2016

Notulen 12 oktober zijn goedgekeurd
1. Actielijst, zie beneden.
Reglement is aangepast en goedgekeurd. Met dank aan Astrid. Het regelement moet nog
ondertekend worden.
2. PR
A Moeder de Gans warm houden. Het is nu ook dagverblijf.
Stukjes waarin de MR zich voorstelt opnieuw op de site. Ed maakt er 1 document van. Astrid en Inge
leveren nog stukje aan. Ed heeft nog foto van Astrid.
B Voortgang communicatieplan en contentkalender:
Voorbeeld plan van andere school is nooit gestuurd. Er is nu een conceptplan gestuurd. Aantal zaken
nog verder uitdiepen en beter in beeld hebben. Contentkalender: wat wanneer en hoe
Analyse, sterkte zwakte analyse, en plan in fasen, communictiemiddelen, contactmomenten en
planning. Bv heldere brochure/poster, overzichtelijke website, met de juiste termen. Aan de slag met
de basis. finetunen website.
website: op-, aanmerkingen en advies
startpakket voor kinderen die de school bezoeken: happy meal doosje, tasje, boekje,
wenochtenden en avonden, presentatie die geschikt is voor peuterzalen en kdv's
beelden die overeen komen met het merkverhaal. Intensieve contact met de pers. Jaarlijks
evenement of open dag.
Contentkalender opbouwen in 3 fasen;
1. Januari: alles wat je nodig hebt in orde krijgen.
2. Febr-april: contacten leggen, brochure wenochtenden, campagne nieuwe leerlingen
3. April-juli: je zichtbaarheid
1. Basis
2.Alles wat er reeds aan acties activiteiten zijn erbij zetten
3 continuiteit (blijven aanpassen)
Vraag: tot hoe lang loopt het contact met het reclamebureau door? Het is een traject. Waar stopt
het?

Antwoord: Kalender moet al gemaakt worden. Basis en planning
moet tegelijkertijd gaan.
C Officiele opening: geen eigen invulling per school. 3 scholen plus KMN kind & Co
Dag in drieen;




’s ochtends in hele gebouw brede activiteiten door KUVO.
12.00-13.00 ouders door de scholen
tussen 15.00u en 16.00u officiele mensen, MR, OR.

Notenbalk verzorgt het ochtendprogramma. Everdine (Fontein) en Ed doen de middag (hapjes etc.)
Aankleding school moet dan in orde zijn: al het gangmeubilair, raamdecoratie, etc.
Concrete afspraak: PR-planning (conentplanner) tot aan de zomer: Ed levert aan voor 1 februari:
activiteiten, media etc., inloopochtend, presentatie tijdens de informatie avond.
D Prijsuitreiking kleurplaatwedstrijd
4 tekeningen van onbekende kleuters. Die uitnodigen, bedanken voor deelname en iets geven. Geen
hoofdprijs. Op korte termijn. Commissie van drie: Inge, Inge en Ed
Op een maandagochtend; met de Vries fietsenmaker. Thema: Kom op je fiets. fiets laten maken.
Mogelijk ook de tennistrainer uitnodigen.

3. Boekje Inge
Wanneer en wat wordt er precies meegegeven na een gesprek?
Na tel. gesprek: digitale schoolfolder en eventuele afspraakbevestiging en inschrijfformulier.
Na werkelijke intake: Schoolgids, nieuwe folder, voorleesboekje met lichtstaaf?
Inge heeft een prachtig voorleesboekje gemaakt voor kinderen die voor het eerst naar school gaan.
Ed zal er voor zorgen dat het gedrukt gaat worden.
4. Nieuw aanmeldingen
Maar liefst 3 kinderen in gr 3, 2 in gr 1 (vanaf nu tot april)
O.a. is er gekozen op basis van website: kleinschaligheid, Engels vanaf gr. 1, Kiva, etc.
En voor de 2 zusjes van 5 en 6 was het voordeel dat ze straks samen in 1 groep zitten.
Voor volgend jaar sowieso een leerling in oktober en in maart.
5. Verstandhouding andere scholen.
Het gaat goed na de verhuizing. Makkelijker om elkaar te treffen. Tussen de kinderen verloopt het

ook goed.
6. Groep 7
Instructies en lessen sluiten wel op elkaar aan. Er is overleg tussen de leerkrachten. Gelieve de
signalen eerst bij de leerkracht te laten komen alvorens het in te brengen in de MR. Er was wat
commotie in een meidengroepje maar dat is inmiddels opgepakt en opgelost. Astrid koppelt deze
feedback terug aan de betreffende ouders.
7. Gymleraar
Het gaat wel wat beter. Ed heeft gesproken met Niels.
De hele klas praat over de leraar. Suggestie: er over praten met de klas. Breder oppakken. Kinderen
hebben gevoel dat hij ze niet serieus neemt. Kinderen maken het zelf groter. Er zijn twee incidenten
geweest. Niels geeft alleen op de Horizon les (idee dat andere scholen ook klachte hadden, kan dus
niet over Niels gaan). Halverwege het jaar evaluatiegesprek op school. Hij zal korte overdracht met
leerkrachten hebben.

WVTK
Sloop van de gebouwen: asbest, mannen in witte pakken. Je mist communicatie. Kinderen spelen
daar vlak naast.
Is er wel geweest. Plannen over wat er ging gebeuren. Gemeente? Risico voor gezondheid?
Ed moet daarover geinformeerd worden. Ook nog vrachtwagens die af en aan rijden.
Grootte van de pleinen. De oppervlakte is ruim genomen. Ideeën voor plantenbakken.
Plein en inrichting is te laat. Zandbak wordt op maat gemaakt in de hoek, achter het huisje.
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Map op drive zodat MR daar
alle stukken online kan
bewaren

Ed

Januari

Content kalender eerste
versie

Ed

1 feb

