Notulen MR 11 september 2017
 Jaarplanning 2017/2018
 Jaarplanning wordt op de website geplaatst om steeds een
geactualiseerde versie beschikbaar te hebben.
 Wijziging datum schoolreisje: wordt vrijdag 22 juni. Mogelijk
worden op diverse data nog activiteiten toegevoegd.
 Jaarplan 2017/2018
 Het jaarplan: bespreekpunt voor de volgende MR vergadering.
 Diverse punten
 Thematisch onderwijs. Na een proefperiode van IPC en Da Vinci als
OJW methodieken worden er nog andere mogelijkheden om OJW
vorm te geven nader bestudeerd. Besluitvorming hierover vindt in
de loop van het schooljaar plaats.
 Engels onderwijs. De mogelijkheid tot een evt. introductie van
Engels onderwijs in meerdere groepen wordt geagendeerd in de
volgende MR vergadering
 ICT: ambitieus ICT jaarplan. Wijziging naar Google-omgeving wordt
voorbereid. Op- of aanmerkingen op dit jaarplan worden besproken
tijdens de MR vergadering van oktober.
 RI & E. Risico-inventarisatie wordt gemaakt. Nadruk ligt op de
sociale veiligheid. Toetsing verplicht eens in de 4 jaar.
 Meerjarig financieel beleid. Momenteel nog geen zicht op. Komt
terug in MR vergadering november/december.
 Samenwerking met de Bonckert. Nadruk ligt op praktische
samenwerking. Verder is er een duidelijke bestuursopdracht
gegeven aan directie om Bakelgeert verder te profileren en een
eigen route te volgen.
 Staking: de MR adviseert positief over de stakingsdag van 5
oktober. Het bestuur van Optimus ondersteunt de stakingsactie.

 Pestprotocol is aan onderhoud onderhevig. Wordt in de loop van dit
jaar verder uitgewerkt met als onderliggend thema: pedagogisch
klimaat.
 Ouderraad: taakverdeling is gemaakt. Ter kennisgeving.
Leerkrachten worden ook gekoppeld aan specifieke vieringen. De
MR stelt kritische vragen gesteld over het aantal activiteiten in
bepaalde weken.
 Ouderbijdrage: is vrijwillig en is dit jaar wel gevraagd.
 Kascontrole: een MR lid voert kascontrole uit bij OR en maakt
hiervoor een afspraak met de penningmeester van de OR.
 Inloopochtenden voor ouders: vier per jaar. Doel om ouders sterker
te betrekken bij de onderwijsactiviteiten. Dit plan wordt verder
gecommuniceerd via het Bakelpraatje.
 Notulen van de vergadering van 21 juni 2017: geaccordeerd met
enkele kleine aanpassingen.
 Activiteitenplan MR 2017/2018: wordt doorgenomen en er worden
enkele zaken in opgenomen voor het komende jaar. Agendapunt
volgende MR vergadering.
 Gesprek met ouderraad
 Aanwezig: drie leden van de ouderraad.
 Er zijn meerdere leden toegetreden tot de OR.
 Klasse-ouders zijn benoemd. Ook is er een lijst gemaakt van
activiteiten en zijn er leden aan gekoppeld. Gebruik groepsapps
wordt besproken. Ouders per groep worden gevraagd om te
helpen bij één activiteit. Activiteitenverdeling wordt kenbaar
gemaakt aan de ouders via Bakelpraatje.
 Ouderbijdrage: reeds 70 van de 125 ouders hebben betaald. De
begroting is gesteld op €2.500. Het spaargeld als reserve hoeft
(nog) niet aangesproken te worden.
 Opvang nieuwe ouders in het begin van het schooljaar in groep 1-2
is bespreekpunt.
 Vergroening schoolplein? Agenderen als MR punt oktober.
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