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Notulen vergadering MR “de Wereldster” d.d. 20 november 2018
Aanwezig:
Marjo vd Berg, Ingrid Bischoff, Tirza Debetz, Maurice Habets, Christa
Somers, Metske Straus, Thijs Vaessen
Afwezig: Ronnie Mullers

1. Opening
2. Notulen 27-9-2018

Het huishoudelijke reglement van de MR wordt aangepast naar de Wereldster.
3. Ingekomen stukken (voorstel thema avonden)

Op dit moment zijn er geen ideeën voor een thema avond.
4. De route naar het nieuwe schoolplan

Het stappenplan is goedgekeurd.
5. Terugkoppeling inspectiebezoek (deze is 20 nov op school)

Christa vertelt over het bezoek, een kort verslag is op Isy terug te lezen.
6. Resultaat jaarlijkse evaluatie protocol veiligheid op school.
Het ontruimingsplan moet nog steeds geleverd worden. Christa zit hier bovenop en heeft aangegeven
dat dit een hele hoge prioriteit heeft. Ook wordt de verkeersveiligheid besproken. De punten die hier
uitkomen neemt Maurice mee naar de verkeersvergadering.
7. Werkverdelingsplan

In de nieuwe cao is een werkverdelingsplan verplicht. Op de Wereldster hebben wij dit
eigenlijk al. Dit plan wordt namelijk bij de startvergadering vastgelegd.
8. Tussenevaluatie operationeel jaarplan
groepsdoorbrekend werken staat er sinds dit jaar in. De belevingen van de leerkrachten worden
besproken. Voor de herfstvakantie heeft het Gansbeekteam een verdiepingsdag gevolgd voor de
kanjertraining. VVE heeft vorige week een bijeenkomst gehad met workshops. De communicatie
tussen peuterspeelzaal en kleuterklassen wil men verbeteren. Op dit moment komen veel kleuters
blanco binnen, terwijl peuterspeelzaal al veel info over de kinderen kan meegeven.
9. 1 oktober telling + consequenties
We hebben meer kinderen dan we verwacht hadden. De kleuterklassen zijn groter dan verwacht. De
instroomklas gaat in januari van start. In december is er extra ondersteuning in groep 1a.
Er is geen verplichte mobiliteit.
10. Terugkoppeling van de monitorrapportage

De monitorrapportage wordt besproken en toegelicht.

11. Info groep 8 verder verloop school carrière
Bij de voorlopige adviezen in groep 7 is het handig als er een uitleg van de verschillende niveaus
wordt meegegeven. Ook een VO-gids voor groep 7 zou al handig zijn.
12. Rondvraag/ wvttk
Appgroep is niet nodig voor de MR. We gebruiken de mail voor communicatie.

