Verslag MR-vergadering
Op 11 september jl. heeft de eerste MR-vergadering voor schooljaar 2017-2018
plaatsgevonden. Met dit verslag willen wij u informeren over de besproken onderwerpen.
Terugblik ouderinfoavond 7 september
De ouderavond is zeer goed bezocht. De school mocht zich verheugen in vele positieve
reacties op de plannen met de nieuwe kleuterunit. De ouders van groep 5 maakten ook kennis
met Hermien, de nieuwe interne begeleider.
Communicatie met ouders
Er is besproken of de bestaande middelen van de weekbrief en maandbrief voldoende zijn
voor de benodigde communicatie tussen ouders en school. Aangezien deze twee middelen
vooral zorgen voor communicatie van school naar ouders, is het idee geopperd om een
klankbordgroep van ouders op te zetten, waarmee de MR over gerichte onderwerpen actief
kan peilen hoe de ouders over bepaalde zaken denken. Dit idee zal in de komende vergadering
verder uitgewerkt worden.
Kind in de klas brengen
Vanaf begin dit jaar gaan de ouders van groep 3 en hoger niet meer met de leerlingen mee de
klas in. Dit zorgt ervoor dat de leerkracht tijd heeft om elk kind even te zien en/of te spreken
voordat de dag begint. De leerkrachten ervaren dit als zeer positief, en voor de leerlingen is
dit inmiddels vanzelfsprekend.
We willen u nogmaals herinneren aan de mogelijkheid om de leerkrachten rechtstreeks te emailen voor een korte mededeling, of voor het maken van een afspraak met de leerkracht na
schooltijd voor de iets langere of persoonlijker onderwerpen.
Continurooster
Als MR merken we dat er bij de ouders vragen blijven over het wel of niet invoeren van een
continurooster. In het afgelopen schooljaar heeft het team aan de MR aangegeven dat het op
dit moment niet wenselijk is om dit te onderzoeken. Het is niet uitgesloten dat dit onderwerp
in de toekomst nogmaals heroverwogen wordt.
Eerstvolgende vergadering
De volgende reguliere vergadering van de MR zal plaatsvinden op 12 december. Echter, zoals
in de brief van de schoolleiding van 29 september al is aangegeven, is de MR -namens alle
ouders- ook betrokken bij het werven van een nieuwe locatiedirecteur (m/v). Hierover zal dan
ook tussentijds overleg plaatsvinden. Als u vragen of ideeën heeft hierover, of over één van de
andere onderwerpen, aarzel alstublieft niet om iemand van de MR aan te spreken of een email
te sturen aan: mr@kbs-franciscus.nl

