Notulen openbare MR-vergadering De Koempoelan 11 januari 2018
· De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
Mededelingen directie
· De directie wil voor mei duidelijkheid creëren over de indeling van groep acht
volgend jaar. Er zijn waarschijnlijk 39 groep 8-ers. Dat is te veel voor 1 groep,
maar te weinig voor 2. Er zal worden gezocht naar de oplossing met het meeste
draagvlak. Het management team zal de opties die zij het meest kansrijk achten
voorleggen en bespreken met zowel de leerlingen als de betrokken ouders. Niet
betrokken ouders zullen ook op de hoogte worden gehouden. Vanuit de ouders
komt de suggestie om een jaar een extra leerkracht aan te trekken. Dit wordt
meegenomen, maar is waarschijnlijk te duur.
· Vanuit de ouders komt de opmerking dat de stagiair(e)s erg goed worden
ontvangen door de leerlingen.
· De directie is begonnen de wensen van het team voor volgend jaar te
inventariseren. Zij wil daarmee voorkomen dat er op een laat moment vacatures
ontstaan.
· De directie is enthousiast over het programma ‘Frisse blik’. Dit zijn workshops
waarin wordt geleerd films te maken. Samen met de MR zal worden gekeken of er
budget gevonden kan worden om dit programma op de Koempoelan school breed
in te zetten. Het programma heeft veel raakvlakken met het onderzoekend leren en
past daarom goed in het onderwijsprogramma.
Gezonde voeding
· De bidons worden over het algemeen goed gebruikt. Er zal navraag worden
gedaan bij de docenten over het gebruik in de kleuterklassen. Het verstrekken van
de bidons zal niet periodiek worden herhaald. Wel krijgen nieuwe leerlingen een
bidon uitgereikt. Dit zijn er 50 a 60 per jaar. Voor de komende 4 tot 5 jaar zouden
er nog genoeg bidons in voorraad moeten zijn.
· Na januari zullen op de fruitdagen ongezonde snacks mee terug naar huis worden
gegeven.
· De MR zal volgende vergadering (als de opkomst hoger is) bespreken wat het
voorstel wordt voor het nieuwe beleid rond gezonde voeding. Wanneer de MR een
standpunt heeft bepaald, zal dit met de ouders worden gedeeld en vervolgens in een
openbare MR-vergadering worden besproken en vastgesteld.
· Er moet een lijstje in de klas aanwezig zijn met allergieën. Dit moet goed
vindbaar zijn, ook voor vervangers.

· De werkgroep gezonde voeding vraagt of er een koelkast/vriezer kan worden
aangeschaft om gezonde traktaties en ijsjes in te bewaren. Er zal eerst worden
gekeken of met het gebruik van de reeds aanwezige schoolkoelkast kan worden
volstaan. Doordat hier niet langer gevriesdroogde koffie in hoeft te worden
bewaard, lijkt hier (meer) ruimte voor te zijn.
· De werkgroep zal relevante informatie voor de schoolgids voor eind juni
aanleveren bij de directeur.
Overdracht avond-4daagse en andere sportactiviteiten
· Er moeten nieuwe ouders gevonden worden om de organisatie/deelname aan de
avond-4daagse en andere sportactiviteiten te organiseren. Dit ivm het einde van de
schoolcarrière van de kinderen van de ouder(s) die dit nu op zich nemen.
· Er zal worden overlegd met José over een oproep in het schoolnieuws.

