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Volgende
vergadering:
1. Opening, kennismaking, vaststellen agenda
Jessica opent de vergadering en heet allen welkom. De MR heeft een nieuwe
samenstelling en er volgt een korte voorstelronde.
2. Verslaglegging vergadering
Jaqueline zal de vaste notulist zijn van de MR Vergaderingen.
3. Mededelingen
Personele mededelingen
- Er zijn geen personele mededelingen.
- Het is op het moment binnen QuaVadis onmogelijk om vervanging te vinden bij
ziekte of vrije dagen er is een nijpend te kort aan leerkrachten. Er gaat een
brief/mededeling richting ouders om dit op voorhand aan te geven.
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Overige mededelingen
- Er is vooral bij de onderbouw groepen behoefte aan een kennismaking met
andere ouders een leerkrachten als school zouden we dit kunnen faciliteren
door middel van bijvoorbeeld een ouderavond.
- De start van het nieuwe schooljaar na de samenvoeging met de Bierstraat is
zeer soepel verlopen zowel voor de leerlingen als de leerkrachten
- Ouders waarderen dat ze het gezicht van Rianne regelmatig zien in de school en
op het schoolplein.
- Er is een ontheffing nodig voor de chauffeur die de kinderen van de Bierstraat
naar de Windroos brengt.
- Binnenkort is er een MR cursus, daar leer je meepraten in de MR.
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Rapporten
Het kost zeer veel werk en tijd om de rapporten in te vullen. Er is onderzoek
gedaan binnen de school waar de behoefte lag en er is een theoretisch kader
gemaakt wat past bij de school. Aan de hand hiervan is gekeken wat er op de markt
is aan rapporten en we hebben na grondig onderzoek besloten over te stappen op
het rapport programma Rapportfolio. De overstap naar dit rapport zal medio dit
jaar plaatsvinden het rapport kan per onderdeel gevuld worden, de overstap zal
niet in een keer gebeuren maar jaarlijks zal het uitgebreid worden.
Het voordeel van Rapportfolio is dat het programma gevuld kan worden met foto’s,
filmpjes, resultaten en doelen die het kind zelf aan kan geven. Leerkracht en
leerling stellen hem samen op. Er komt ook geen papieren rapport meer maar
ouders kunnen doorlopend mee kijken met de resultaten van hun kinderen. Na de
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herfstvakantie zal met het programma gestart worden, hierover wordt nog
informatie verstrekt richting ouders met wellicht een kijkles.
Stichting vrienden van de Windroos
Er zal vanuit het bestuur gekeken worden of het rekeningnummer van Stichting
vrienden van de Windroos nog gebruikt gaat worden. Er volgt binnenkort informatie
over welk rekeningnummer de ouderbijdrage op gestort moet gaan worden.
Samenstelling ouderraad
Er zijn 4 ouders die zich aan hebben gemeld voor de ouderraad. Vanuit het team zal
Mariet dit gaan oppakken en zal navraag doen bij de ouders van de Bierstraat of er
nog iemand aan wil sluiten.
De OR kan de klassenouders inschakelen voor medewerking met bijv. sinterklaas,
kerst enz.. om de versieringen aan te brengen. Klassen ouders moeten intermediair
zijn voor hulp er moet meer samen gedaan worden.
De ouderraad heeft een eigen rekening. Jessica doet navraag over wie er toegang
heeft tot deze rekening bij de penningmeester.
4. Vergadering GMR
Iedere school heeft een ouder of een leerkrachtzetel in de GMR dit jaar hebben we
een ouderzetel. Kunnen we een oproep doen in de nieuwsbrief doen voor een ouder
die dit wil gaan doen. Jessica gaat kijken of ze zelf volgende week zelf naar de
GMR kan. Jessica levert de oproep aan voor in de nieuwbrief en stuurt de stukken
van de GMR door.
5. Jaarverslag 2018/2019
Het jaarverslag wordt zo snel mogelijk aan de MR toegestuurd.
6. Jaarplan 2019-2020
Op 1 oktober moet het Schoolplan ingediend worden. Op dit moment worden hier de
laatste wijzigingen in aangebracht. Hierna wordt deze richting de MR gestuurd en na
goedkeuring wordt deze ingediend.
Wanneer deze is ingediend moet de schoolgids geschreven worden.
7. Rondvraag
De website heeft dringend een update nodig. Kunnen we hier als lerarenteam aan
werken?
8. Sluiting
Jessica sluit de vergadering en dankt allen voor aanwezigheid.

