MR vergadering 24 september 2018
Aanwezig: René, Linda, Anne-Loes, Maaike
Start: 15:35 uur

eindtijd: 16:35 uur

1. Opening
Guusta is afwezig. Linda zal met Guusta bespreken of ze voldoende tijd heeft om als MR-lid
op te blijven treden.
2. Jaarplanning
CITO is voor dit jaar drie keer ingepland. De laatste bespreking volgt kort op de afname van
de CITO, wellicht dat de bespreking daarvan doorschuift naar september 2019. Linda nodigt
Saskia voor de bijeenkomsten uit.
Kamp is 15-16-17 mei, MR wordt daarom donderdag 23 mei.
De eerste bespreking van de (concept) schoolgids wordt verplaatst naar 5 maart.
Jaarplanning is met deze wijzigingen vastgesteld.
3. Jaarverslag MR 2017-2018
Linda heeft een jaarverslag MR 2017-2018 opgesteld.
De notulen van afgelopen jaar zullen inclusief jaarplan 2017-2018 en jaarverslag door René
op de website van de school worden geplaatst.
4. Jaarplan
Het jaarplan bestaat deels uit jaarlijks terugkerende onderwerpen zoals begroting, ICT en
pedagogisch klimaat. René licht een en ander toe. Dit jaar ligt het accent op
leerkrachtvaardigheden. Daarvoor is een aanvullend plan van aanpak opgesteld.
Daarnaast worden dit jaar groepsplannen opgesteld: wat ben je van plan met de klas en hoe
zien we dat in de klas terug?
ICT is een middel om het onderwijs te ondersteunen. Dit jaar zal een beleid worden opgezet
over hoe de Catharina hier mee om gaat. In de tussentijd worden in ieder geval de
digiborden vervangen. Ook worden chromebooks voor de bovenbouw aangeschaft, de
beschikbare Ipads worden naar de onderbouw doorgegeven. Er wordt nog goed gekeken
welke licenties ook daadwerkelijk gebruikt worden.
Vanaf volgend schooljaar zal in alle klassen Engels worden gegeven.
5. Rondvraag
Maaike vraagt hoe het met de BSO loopt, ze heeft bericht ontvangen dat er een extra groep
start. René geeft aan dat het voor dit jaar geregeld is. In oktober wordt de indeling van de
schoolruimtes opnieuw bekeken, mogelijk schuift daarmee het BSO lokaal ook op.

