Samenvattend verslag MR-vergadering 21 juni
Vorige week woensdag was alweer de laatste vergadering van de MR, met op de agenda o.a een
terugblik, de schoolgids, formatie, ontwikkeling van het team en evalueren jaarplannen. Daarnaast is
een start gemaakt voor het nieuwe jaar, de taken zijn verdeeld en nieuwe data ingepland tot slot
hebben we afscheid genomen van vertrekkende MR leden, Sandra Hijl en juf Jeannette. Volgend jaar
wordt de MR versterkt door Matthijs Brendel-Kovács en juf Petra.
Terugblik
Een van de aandachtspunten van de MR was om de ingezette communicatie tussen kind-leerkrachtouder te behouden en te versterken We zien een mooie ontwikkeling in de informatieverstrekking
vanuit het team. Ouders worden goed op de hoogte gebracht en betrokken bij de ontwikkeling van
hun kind en de ontwikkeling van het onderwijs.
- Het nieuwe rapport is ingezet en het tussenrapport is vervangen door oudergesprekken waarbij
van te voren het werk van de kinderen kon worden ingezien. Vele hebben dit als positief ervaren.
- Communicatie met de groepsouders is verbeterd,
- De ouderavonden zijn druk bezocht en positief ontvangen, daar waar nodig zijn extra
ouderavonden ingezet.
Ander punt van aandacht zijn de schooltijden. Er is duidelijkheid gekomen dat er voorlopig geen
continurooster wordt geïmplementeerd. De schooltijden zullen na de zomervakantie gelijk worden
voor de onder- en de bovenbouw; iedereen is op woensdag om 12.00 uit.
Ook zijn we dit schooljaar nauw betrokken geweest bij de onderwijsvernieuwingen. Onderwijs op
maat waarbij de betrokkenheid van het kind centraal staat! Een aantal reeds geformuleerde waarden
zijn verder uitgebouwd; eigen keuze maken, leren van en met elkaar in een inspirerende en
uitdagende omgeving, durven wij vernieuwen aan. Het team kan niet wachten om hier volgend jaar
mee aan de slag te gaan en wij als MR zien de vernieuwingen met vertrouwen tegemoet.
Schoolgids
Voor het schooljaar 2017/2018 is de nieuwe schoolgids klaar! Zowel de inhoud als de vormgeving is
helemaal nieuw. De MR was hierbij nauw betrokken en werkte 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.
Formatie
Samen met Marlou hebben we de formatie (indeling groepen en leerkrachten) besproken, er is
toelichting gegeven bij de gemaakte keuzes en besproken welke ondersteuning er komt vanuit ( LIO)
stagiaires. Daarbij hoort ook het teamontwikkelplan bij, o.a. over de invulling van de studiedagen. Dit
is natuurlijk afgestemd op de onderwijsvernieuwingen en de formatie.
Tenslotte hebben we samen naar de jaarplannen van de Franciscus gekeken. Wij denken mee in de
keuzes die de Franciscus maakt en zijn kritisch op het resultaat
Onze dank is voor Sandra en Jeanette die zich jaren hebben ingezet voor de MR en daarmee voor de
school, zowel voor de leerkrachten, de ouders en natuurlijk de kinderen. We heten de nieuwe leden
Matthijs en juf Petra van harte welkom. De nieuwe data van de MR vergaderingen zijn vastgesteld
en kunt u vinden in de jaarkalender en op de website.
Heeft u vragen? Wilt u een onderwerp aankaarten?
Stuur een mail naar: mr@kbs-franciscus.nl of spreek ons persoonlijk aan!

