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Hierbij ontvangt u het derde achterbanverslag van dit schooljaar. Namens de directie van
school was Pieter van Keulen aanwezig. Namens de kinderopvang zou Elise voor de eerste
keer bij de vergadering aanwezig zijn, maar helaas heeft zij af moeten zeggen. Ook Chella
was afwezig wegens ziekte.
Rooster van aftreden
Mariët zal de MR in juli 2018 verlaten. Voor vervanging is onder de leerkrachten gevraagd
wie de plek van Mariët in de MR wil overnemen.
Beleidsplan De Vreedzame School
Vanuit de MR zijn er wat op- en aanmerkingen gemaakt op het beleidsplan De Vreedzame
School 2017, die inmiddels zijn aangepast in het beleidsplan 2018. Daarnaast zijn een
aantal punten onder de aandacht van Pieter gebracht, die in het teamoverleg zullen
worden besproken.
Ook is de veiligheidsthermometer 2017/2018 besproken en vergeleken met die van
2016/2017 en is besproken welke punten extra aandacht verdienen.
BOS
Het bestuur heeft, net zoals de MR, goedkeuring gegeven aan het meerjarenplan en de
realisatie daarvan zoals vastgelegd in BOS. Mirjam heeft de taak opgenomen om BOS
verder te vullen en de docenten te ondersteunen in het gebruik van BOS.
Jaarrekening OR
Er waren wat vragen over de jaarrekening van de OR en de daarin opgenomen reserves.
Deze zijn door Pieter besproken met de OR en daar is meer duidelijkheid over gekregen.
De begroting is nog niet goedgekeurd door de MR, omdat de juiste begroting nog niet is
ontvangen. Zodra deze stukken beschikbaar zijn zullen ze in de MR worden besproken.
Ouderevenement
Dinsdag 27 maart 2018 organiseert de MR een ouderavond met het thema mediawijsheid.
De invulling van de avond is besproken. U ontvangt hierover binnenkort meer informatie.
Extra kleuterklas
Pieter geeft een toelichting op het besluit een extra kleuterklas te starten. Gezien het
grote aantal aanmeldingen worden de kleutergroepen te groot. Daarnaast is het lastig om
de overgang van groep 2 naar groep 3 soepel te laten verlopen in een te grote kleuterklas.
De extra klas staat gepland om te starten op 5 februari. De MR geeft aan het jammer te
vinden dat de vacature voor een leerkracht nog niet eerder geplaatst is en dat het
hiermee wel kort dag is. Daarnaast wordt aangegeven dat het wenselijk is dat de
communicatie naar de betreffende ouders tijdiger en uitgebreider is.

Inplannen vrije dagen
De MR vraagt hoe de studiedagen worden ingepland en dat zij hier graag aanbevelingen
in zou doen. Pieter geeft aan dat de MR aanbevelingen hiervoor voor de zomervakantie
kan doen, wat voor schooljaar 2018/2019 zal worden opgepakt.
Staken
Gevraagd wordt of er nog reacties van ouders zijn ontvangen op het feit dat op het
Akkoord niet gestaakt is. De meeste reacties die zijn ontvangen waren positief.
Mocht u naar aanleiding van dit verslag vragen hebben of mochten er andere zaken
spelen in de school die u graag met ons wil bespreken, dan horen wij dit graag! Spreek
een van de MR-leden aan of stuur een mail naar mr@akkoord-zwijndrecht.nl.

