MR-vergadering 8 april 2013
Afwezig: Monique i.v.m. ziekte
Wat later: Kenneth i.v.m. werk
Aanwezig: Martin, Job, Marjan, Marlene, Inge, Adrina en Marijke
Arnold en Truus als directie van beide scholen.
1. Opening
2. Mededelingen
Gerard Heikens heeft geen antwoord gestuurd naar aanleiding van ons schrijven naar hem
als MR. We zijn hierover zeer teleurgesteld omdat het de tweede keer is dat we een brief
naar hem hebben gestuurd waarop we geen antwoord hebben gekregen. Als MR hebben
we nu besloten om de GMR in te lichten over deze teleurstellende houding, met de vraag
of ze dit punt als mededeling in de GMR willen inbrengen.
3. Verslag MR vergadering 05-03-2013
Opmerking:naar aanleiding van de notulen; wanneer er speciale activiteiten op een school
plaats vinden zouden de leden van de MR het op prijs stellen daarvan tijdig op de hoogte te
worden gebracht, zoals het aanbrengen van graffiti op de muur van de Nachtegaalschool.
MR- leden hebben dan de mogelijkheid om al of niet aanwezig te zijn bij zo’n speciale
activiteit.
De notulen van de MR- vergadering van 05-03-2013 zijn goed gekeurd.
4. Vanuit de GMR
Er is een tijdpad gemaakt voor de mensen die in het rddf zijn geplaatst.
Dit tijdpad is goed gekeurd. Alles loopt volgens schema.
5. Financieel overzicht MR.
Op 15 maart is het verslag goedgekeurd.
Marlene heeft het verslag ingeleverd bij Prokind
6. Verhuisplanner en invoering Dalton .
De meubels van de Nachtegaalschool zijn geïnventariseerd.
Wat over blijft en mogelijk verkoopbaar is wordt apart opgeslagen.
Meubels en materialen die afgevoerd moeten worden staan ook apart en er is een afspraak
gemaakt om deze op te laten halen.
Er is een inventarisatie lijst gemaakt waarop staat genoteerd welke materialen en meubels
verhuisd moeten worden naar de Zwanenhoek.
Ook is er een inventarisatie gemaakt van de methodes van beiden locaties.
Er wordt overlegd welke methodes voor de toekomst mogelijk vernieuwd moeten
worden. Voordat tot vernieuwing over gegaan kan worden moet eerst een
begrotingsoverzicht gemaakt worden.
Er kan ook vanuit visie gekozen worden voor de aanschaf van nieuwe methodes later in
het schooljaar 2013/2014.
De magazijnen op de Nachtegaalschool zijn opgeruimd.
Truus is begonnen met het opzeggen van abonnementen in verband met de komende
verhuizing. Ook het postadres wordt per eind mei opgezegd. Alle post van de
Nachtegaalschool wordt na die datum verstuurd naar het postbusnummer van de Horst.

7. Verdere informatie Arnold/ Truus
Het overblijfreglement moet nog overlegd worden met Gerard Heikens. Daarom is de
ouderenquête nog niet verstuurd. Na het gesprek wat Arnold met Gerard heeft kan
opnieuw bekeken worden welke mogelijkheden er zijn.
Op 15 april is er inspectiebezoek op de Nachtegaalschool en op 27 juni is er
inspectiebezoek op De Horst.
Alle leerkrachten van beiden scholen nemen deel aan de scholingsbijeenkomsten van
Dalton. In totaal zijn er twaalf bijeenkomsten en is de planning dat iedereen eind 2014
klaar is met de opleiding.
Scholing voor directie en coördinatoren starten vanaf schooljaar 2013/ 2014.
Er zijn al een aantal Dalton studiemiddagen geweest waar de volgende onderwerpen
aan bod zijn gekomen:
- Waar denk je aan bij een Daltonschool
- Aan de hand van bovenstaand punt wordt een Daltonbeleidsplan gemaakt
- Wat heb je nodig om in september goed te kunnen starten
Tussentijds wordt beiden teams geëvalueerd en vinden daar waar nodig aanpassingen
plaats.
In de onderbouw van de Horst wordt gewerkt met een Daltonbord, wat nog niet de
definitieve versie heeft.
In de bovenbouw wordt gewerkt met een taken formulier in een aangepaste versie.
Verder wordt het dagritme van Dalton ingevoerd.
Dit allemaal zodat de leerlingen van de Horst vast kunnen wennen aan het systeem
van Dalton
Op 16 april is er een Dalton informatieavond voor ouders van de Horst.
Financieel worden beide scholen samengevoegd.
De korting die vorig jaar plaats vond t.a.v. de begroting wordt komend jaar niet meer
toegepast.
Financieel wordt door beide scholen quitte gespeeld.
8. Ingekomen post
Niets
9. Rondvraag
Adrina: de Montessori school heeft in de krant een stuk geplaatst over het Montessori
onderwijs. Is het een idee om ook een stuk over de nieuwe Daltonschool in de
krant te plaatsen. Een goed idee. We bekijken het juiste moment.
Kenneth: Bij ziekte van leerkrachten is er veel wisseling van leerkrachten voor de groep.
Is het mogelijk hiervoor een andere oplossing te zoeken.
Bij ziekte van leerkrachten is het heel moeilijk om vervangend personeel te
krijgen. Soms hebben invallers verschillende banen en kunnen zij daardoor
niet de volledige ziekte vervangen.
Wanneer er geen vervanging is wordt zoveel mogelijk geprobeerd om het
intern op te lossen, wat betekent dat de intern begeleider en directeur regelmatig
voor de klas moeten. Alleen in het uiterste geval worden kinderen naar huis
gestuurd.

