Medenzeggenschapsraad/Schoolraad Vergadering

verslag d.d 18-4-2017

Aanwezig
Afwezig

:
:

Nicole, Ingeborg, Renske, Robin, Natasja, Daisy en Sanne.
Boris en Janneke

Notulen

:

Sanne

Telefoongebruik leerlingen: Robin is door een ouder benaderd. Er zijn kussende kleuters door
leerlingen van groep 7/8 gefilmd en dit is op instagram gezet. Dit is direct door de surveillance
opgepakt. Nicole is op de hoogte van de situatie. Er wordt in de nieuwsbrief aangegeven, dat
telefoons liefst niet worden meegenomen naar school. Als deze toch worden meegenomen, worden
deze bij de leerkracht ingeleverd voor de les. Telefoons worden niet ingezet tijdens lessen als
hulpmiddel. Ook tijdens de overblijf is het wenselijk, dat telefoons worden ingeleverd of de telefoons
blijven in bezit van de leerkracht tot het eind van de lesdag.
**Nicole stemt dit af met de overblijfkrachten.
Het is goed om dit voorval naar ouders van groep 7/8 te benoemen, zodat dit ook thuis een
gespreksonderwerp kan zijn; hoe ga je om met de privacy van anderen?
Hoofdingang: Het is de bedoeling, dat ouders hun kinderen binnen de poort opwachten. Ook fietsen
worden binnen de poort neergezet.
De poort en de deur van school gaat niet op slot tijdens de lesdag. Dit is besproken in het kader van
veiligheid voor de kinderen, maar er is besloten dat je hiermee slechts schijnveiligheid creëert en dat
een open poort en deur meer vriendelijkheid en gastvrijheid uitstraalt.
Informatie naar ouders: De vraag is of er meer informatie naar ouders kan op initiatief vanuit school.
Dit betreft vooral sociaal/emotioneel gebied, sfeer in de klas en thema’s van waaruit gewerkt wordt.
Hier lijkt de een meer behoefte aan te hebben dan de ander.
Wel wordt het doorklikken in de nieuwsbrief als onhandig ervaren.
Ook is er behoefte aan meer terugkoppeling van toetsen/presentaties. Zeker als er opvallende
resultaten zijn.
Nieuwe aanmeldingen: Volgend schooljaar wordt er een open dag georganiseerd. Dit is
laagdrempelig voor eventueel nieuwe ouders. Hier kan een flyer aan gekoppeld worden.
De verwachting is, dat het leerlingenaantal volgend jaar stabiel is.
Veiligheid nieuwbouw/verkeerssituatie: Aan de voorkant van school ontstaan weer vaker
risicosituaties. Nicole heeft de gemeente hierover ingelicht, maar met weinig resultaat.
**Robin neemt het op zich om deze boodschap vanuit MR en oudervereniging nogmaals bij de
gemeente neer te leggen.
Rondvraag: niets

Volgende vergadering woensdag 28 juni 20.00 uur.
Description

Telefoongebruik leerlingen afstemmen met
overblijfkrachten

Owner

Deadline

Nicole

z.s.m

Informatie vanuit school naar ouders
Veiligheid rondom school vanuit
MR/oudervereniging

Status
open

open
Robin

z.s.m

open

