Verslag MR-vergadering
Op 12 december jl. heeft de tweede MR-vergadering voor dit schooljaar plaatsgevonden. Met dit verslag willen
wij u informeren over de besproken onderwerpen.
Status ontwikkeling kleuterunit
Het kleuterteam is positief over de nieuwe aanpak bij de kleuterunit. De leerkrachten ervaren dat de leerlingen
de nieuwe aanpak goed oppakken. Bovendien is er een daling van de werkdruk doordat de taken nu meer
gespreid worden over de leerkrachten. De kleuters worden dagelijks geobserveerd, deze observaties worden
2x per jaar geregistreerd. De leerkrachten worden dit schooljaar ook begeleid door een externe begeleider.
Status werving nieuwe directie
Helaas is er nog geen nieuws te melden over een nieuwe locatiedirecteur. Er is gesproken over de aanpak voor
de volgende wervingsronde in januari 2018. Het team ervaart de tijdelijke waarneming van
meerscholendirecteur Anneke als voldoende.
Status begroting 2017/2018
De begroting van dit schooljaar heeft een klein overschot. Er is besproken dat een deel van dit overschot zal
worden ingezet voor het inhuren van een externe communicatieadviseur (zie verder bij communicatie &
informatie). Het restant van het overschot zal gereserveerd worden.
Communicatie & informatie
• Inzet externe communicatieadviseur
o De directie erkent dat er momenteel binnen school onvoldoende tijd en expertise is om
de externe communicatie de nodige aandacht te geven. Daarom is er besloten een deel
van het begrotingsoverschot in te zetten voor het inhuren van externe communicatieexpertise.
• Presentatie van school naar buitenwereld / beeldvorming
o Er zal o.a. gekeken worden naar de mogelijkheden voor het verbeteren van de inhoud &
kwaliteit van de schoolwebsite.
• Communicatie & informatievoorziening van school naar ouders
o Er zal o.a. gekeken worden naar de wenselijkheid & haalbaarheid van de inzet van de
"Social Schools" app.
• Communicatie & informatievoorziening van ouders naar school
o Er zal o.a. gekeken worden naar de mogelijkheden voor het opzetten van een
klankbordgroep van ouders.
Eerstvolgende vergadering
De volgende vergadering van de MR zal plaatsvinden op 20 maart. Als u vragen, ideeën of opmerkingen heeft
over de gang van zaken op school, aarzel alstublieft niet om iemand van de MR aan te spreken of een email te
sturen aan: mr@kbs-franciscus.nl

