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Lupinestraat
Aanwezig: Joost Mom (voorzitter), Kirsten Lammers, Jeannette van de Water, Marieken
Loomans, Roelof Kremer, Patricia van de Giessen, Elinn Helmes, Marcel de Bie, Patrick
Cobussen, Bea Klijn (MT), Wendy Wijnands (notulist)
Afwezig: Loes Heising

1. Welkom
2. Vaststellen notulen vergadering d.d. 3-3-‘16
N.a.v. de notulen: Het beleid van de brede school is dat er geen bord aan de school mag, de
school mag geen reclame maken. Wel is het leuk als er plantjes aan het balkon komen,
desnoods kunstplantjes die niet onderhouden hoeven te worden. De Ziezo gebruikt wel
borden, maar deze school gaat in de meivakantie verhuizen naar de Zuiderkroon.
3. Formatie 2016-2017
We krijgen een overzicht van het ‘voorlopige’ formatieplan. Roelof geeft een toelichting. Het
voorlopige plan ziet er goed uit. De volgende MR-vergadering gaan we hiermee verder.
4. Ouderbetrokkenheid, stand van zaken
Roelof werkt in het kader van ouderbetrokkenheid samen met Jennifer, zie notulen 6-1-’16.
Volgende week is er weer een klankbordavond met ouders. Ouders die hier de vorige keer bij
waren zijn weer uitgenodigd. Er zijn nu geen nieuwe ouders bij zodat we niet ‘opnieuw’
hoeven te beginnen. Wellicht worden er in het volgende schooljaar wel nieuwe ouders
uitgenodigd.
Elinn: N.a.v. het oudertevredenheidsonderzoek is er een leerwerkgemeenschap opgericht. Er
zijn drie werkvragen opgesteld, deze zijn ook neergelegd bij de MR, zie notulen 3-3-‘16. Er
wordt actief nagedacht hoe ouders nog meer bij de school betrokken kunnen worden. Er
worden eerst aanbevelingen gedaan bij het MT, later in het team.
5. Informatie bezoek basisschool Culemborg (gedachtengoed John Hattie)
Roelof heeft een school in Culemborg bezocht. Deze school werkt volgens het
gedachtengoed van John Hattie. Roelof heeft masterclasses gevolgd van John Hattie en heeft
literatuur van hem gelezen. Onderwijs kan altijd verbeterd worden en wellicht kunnen de
principes van John Hattie de WAS hierbij helpen. Roelof geeft een korte presentatie over hoe
John Hattie te werk gaat. Binnenkort wil Roelof nog een keer bij de school in Culemborg
langsgaan om nog meer te weten te komen over dit principe. Leerkrachten (en evt. ouders)
die interesse hebben mogen mee.
6. Ingekomen post
Kirsten heeft de notulen van de GMR doorgestuurd. De MR heeft dit kunnen lezen.
Roelof ontvangt ook graag de ingekomen post en de definitieve agenda.
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7. Teaminfo
Lup.: * Linda gaat vanaf eind april een reis van 3 maanden maken. Ouders zijn hierover
intussen ingelicht.
* Andrieke is nog niet bevallen.
Jul.:

*Berry stopt aan het einde van dit schooljaar met werken.

Kon.:

* Marjan is zwanger van haar tweede kind. Ze gaat eind dit schooljaar met verlof en
komt rond de kerst terug.
* Kimberley is weer terug.

8. Rondvraag
Wendy: Kunnen we de volgende vergadering een half uurtje later plannen i.v.m. de
avondvierdaagse? Dit is bij deze afgesproken.
Roelof: De vernieuwing van de inspectietoezicht wordt in het begin van het nieuwe schooljaar
opgestart en toegelicht. Als de datum bekend is zal Roelof dit laten weten.

VOLGENDE VERGADERING:

DINSDAG 24 MEI, LUPINESTRAAT 20.00

Wat?
Up-to-date maken van de MR-pagina op
de site van WAS

Wie?
Joost houdt dit in
de gaten, Jesse
regelt de site

Wanneer?
z.s.m.

UUR.

