Samenvattend verslag MR-vergadering 12 januari, voor in weekbrief/memo
Vorige week donderdag heeft de MR voor de derde keer dit schooljaar bij elkaar gezeten. In deze
MR-vergadering staan de onderwerpen ‘communicatie tussen kind-leerkracht-ouder’ en ‘de
schooltijden’ centraal.
Schooltijden:
Er zijn verschillende modellen om vorm te geven aan schooluren. Het team gaat deze modellen
onderzoeken. Als er een voorkeur is voor een bepaald model, zullen we dit in maart of mei binnen de
MR bespreken en u hiervan op de hoogte houden. Aankomend schooljaar zullen er in ieder geval
geen grote veranderingen plaatsvinden. Daarnaast zijn inmiddels de gymtijden aangepast, uit de
reacties die wij ontvangen van ouders, leerkrachten en kinderen, blijkt dat dit naar ieders
tevredenheid is.
Communicatie:
Voor het schooljaar 2017/2018 komt er een nieuwe schoolgids. Zowel de inhoud als de vormgeving
wordt helemaal nieuw. De MR is hierbij nauw betrokken en werkt mee om van dit stuk een goede
afspiegeling van de Franciscus te maken, dat onder andere aan nieuwe ouders wordt meegegeven.
Ook u kunt hier waardevolle informatie in vinden over bijvoorbeeld samenwerkingen, activiteiten in
de groepen, de ontwikkeling van het onderwijs en van de kinderen.
Dat de aandacht voor communicatie tussen kind-leerkracht-ouder zijn vruchten afwerpt blijkt ook uit
de voorlopige opmerkingen die we hebben ontvangen van de inspectie, die onze school heeft
bezocht voor de kerstvakantie. Binnenkort komt het rapport, voor nu is er een korte terugkoppeling
gekomen, waar het team alvast mee aan de slag gaat.
Ook blikken we terug op de oudergesprekken van november. Het wordt als zéér positief ervaren dat
je naast het gesprek met de leerkracht ook het werk (toets/ werkboek) van je kind in kon zien.
Tenslotte hebben we samen naar de begroting van de Franciscus gekeken. Wij denken mee in de
keuzes die de Franciscus maakt.
Bij de volgende bijeenkomst van 13 maart maken we ook officieel kennis met Paul Gooijen (vader van
Fenna en Naut gr.1/2) als GMR lid. Samen met juf Petra vertegenwoordigen zij onze school in de
GMR van Kalisto.
Het wordt een druk bezochte avond; ook intern begeleider Paula Sanders sluit bij ons aan, om ons te
informeren over de CITO resultaten.
Heeft u vragen? Wilt u een onderwerp aankaarten?
Stuur een mail naar: mr@kbs-franciscus.nl of spreek ons persoonlijk aan!

