MR Vergadering
5 februari 2019
19:45 – 21:30 uur
Locatie: Griftschool
Deelnemers:
Graag lezen:

Anneke Meijlof, Marijke Morren, Cor Spiegels, Michiel Scholte, Dorine de Jong
Ontvangen: Begroting 2018-2019-definitief, 20181128 Ambitieboek STEV 2019-2023,
20181120 schooljaarplan Grift, Materiële begroting 2019 concept - 10SO-0 Griftschool
v.02
Nog te ontvangen: -

Graag meebrengen: Ontvangen stukken, agenda 05-02-2019
CC:
-

Opening
Dorine is weer aanwezig op school. We zijn blij dat zij weer aan de MR vergaderingen
deel kan nemen.
GMR
Vanuit de GMR zijn er geen mededelingen. De GMR vergadering heeft nog niet
plaatsgevonden.
Vaststellen agenda
Geen aanvullingen
Mededelingen
 Fares is de komende week vanwege ziekte afwezig.
 Jobine is uit dienst.
 Voor eind maart moet er een TVO uitgezet worden. Dorine stuurt de vragenlijst
ter beoordeling naar alle MR leden. Graag zo snel mogelijk terugkoppelen of er
aanvullingen zijn.
 Vanuit EVE is er een nieuw logo. Het oude logo zit hierin verwerkt. Hetty is
bezig met het aanpassen van de brieven. Jolanda en Bart zijn bezig met het
aanpassen van de website.
 15 maart is er een landelijke stakingsdag. Er moet nog binnen het team
geëvalueerd worden wie er deelneemt. Info volgt. Voor de voorjaarsvakantie
communiceren naar ouders.
 De griepgolf slaat toe onder de collega’s, vervanging is bijna niet te vinden. Het
kan voorkomen dat er groepen verdeeld worden of er groepen vrij zijn.
 Een aantal leerlingen van de Griftschool zijn verwezen naar het speciaal (basis)
onderwijs.
Verslaglegging
Begroting 2019
Er is voor de Griftschool 4000 euro begroot voor innovatie middelen. Vanuit de visie
van het Ambitie boek zal hier aanspraak op gemaakt worden. Het afgelopen jaar is de
Griftschool over de begroting heen gegaan, hiervoor was een goede verklaring. Dit
schooljaar zal erop toegezien worden binnen de begroting te blijven.
Formatie
De groep 3 van volgend schooljaar wordt klein. Gelukkig is er bij de kleuters meer
aanwas. Vrijdag heeft Dorine overleg op het hoofdkantoor over de formatie van
volgend schooljaar.
Schooljaarplan
Er ligt een duidelijk schooljaarplan. Tijdens het ronde tafel gesprek op het
hoofdkantoor zal dit besproken worden. Tip van Cor om eens te kijken naar “van
kerndoel tot leerlijn.”
Ambitieboek
Het nieuwe ambitieboek sluit goed aan op de onderwijsvisie van de Griftschool. We
willen in de komende periode het onderdeel gepersonaliseerd leren de leerlingen nog

meer mee gaan nemen in hun eigen leerproces. Daarnaast willen we gaan werken
met kwaliteitskaarten en een werkbezoek brengen aan de Alan Turingschool. De
manier van werken van deze school sluit goed aan bij onze visie.
Broodje mee
In de vorige MR vergadering is het aanschaffen van een laptop, stofzuiger en een
etentje bij Texas goedgekeurd door de MR. Marike wil graag gebruik maken van de
karren e.d. van de kleuters. Dorine gaat hiermee met de kleuterjuffen in overleg.
Dorine ziet kansen aangezien de overblijf budget heeft om nieuwe karren te
bestellen. Er staan nog rekeningen open van de overblijf. Dorine gaat met Marike en
Michiel in overleg over hoe ouders hierover benaderd worden.
Rondvraag
Geen rondvraag
Sluiting

Aanvullende instructies: -

