Notulen dMR-vergadering 26-03-2018
Aanwezig: Erik van Tuil, Frans Pronk, Esther Elings en Margriet Knetemann- de Groot
1. Opening
Erik heet iedereen van harte welkom
2. Ingekomen stukken
3. Inbreng team
- Vakantierooster
Deze is goedgekeurd. Maarten vragen of hij dit in de nieuwsbrief wil zetten.
- Groepsindeling 18/19
Op basis van leerlingaantallen en zorg in de groep zijn wij tot de volgende indeling
gekomen.
Groep 1-2-3: 18 leerlingen. In het loop van het schooljaar komen er nog 3 leerlingen
bij. Zeer waarschijnlijk zal groep 3, 2x per week uit de groep worden gehaald.
Groep 4-5: 19 leerlingen. In deze groep zit veel zorg. Om de groep klein te houden,
is er meer aandacht en zorg mogelijk.
Groep 6-7-8: 26 leerlingen
OA: deze wordt ingezet in groep 1-2-3.
Communicatie is erg belangrijk!!!
Er wordt 16 april om 20.00 een avond georganiseerd om ouders hierover te
informeren. Ouders ontvangen via de nieuwsbrief een uitnodiging. Na deze avond
wordt er een informatiebrief verstuurd, zodat alle ouders op de hoogte zijn.
Van te voren een PPT o.i.d. maken. Erik van te voren mailen. Hij wil graag met ons
meedenken.
Erik geeft nog de volgende punten aan die moeten worden meegenomen in de
voorbereiding van die avond:
★ Probeer tijdens de avond het verhaal zo compleet mogelijk te hebben, zodat
ouders er ook een goed gevoel bij hebben. Belangrijk is dat er geen onrust
ontstaat.
★ Wordt groep 3 bij groep 4/5 betrokken?
★ Sommige leerlingen van groep 2 zijn toe om naar groep 3 te gaan. Niet alleen
qua leerstof, maar ook qua setting. Hoe ga je daar mee om?
Waar moeten we nog meer over nadenken? Frans gaat het bespreken met
dMR-leden van andere scholen.
4.

GMR
Vanaf 1 augustus 2018 moet er een nieuwe GMR worden geformeerd, omdat we zijn
gefuseerd met Fluvium. Het idee nu is dat er 3 personeelsleden en 3 ouders vanuit

iedere stichting in de GMR plaats nemen. Welke ouders en personeelsleden dit
moeten zijn, zijn ze nu over aan het nadenken.
Erik geeft aan dat de GMR veel werk met zich meebrengt. Nu veel werk i.v.m. de
fusie, maar waarschijnlijk straks ook nog. Kan iemand zijn taak overnemen?
5.

Rondvraag
-

6.

Sluiting

