Van de MR.
Donderdag 22 november j.l. was er een MR-vergadering.
Hieronder een samenvatting van de hoofdpunten.
Ouderavond:
Er wordt komend jaar geen ouderavond georganiseerd. Voor 2014 wordt nagedacht wat mogelijk
een goede invulling voor een ouderavond kan zijn.
Fietspuzzeltocht:
Fietspuzzeltocht is dit jaar goed verlopen, was een succes.
GMR zaken:
We hebben gesproken over de ( G)MR info-avond die er geweest is over passend onderwijs en de
gevolgen hiervan in de komende jaren. Ook komt er m.i.v. 1-1-2013 een heel nieuw
samenwerkingsverband (SWV) van 23 schoolbesturen. Dit nieuwe SWV heet SWV Twente-Noord.
Dit samenwerkingsverband zal nog verder uitgewerkt moeten worden.
Jaarplan:
Het jaarplan wordt door Dannis besproken.
Dannis heeft het Handelings Gericht Werken (HGW) uitgelegd, waarom we dit doen, wat is de
achterliggende gedachte is en hoe we het vorm gaan geven. Dit alles vanuit de visie van onze school
(Zorg en aandacht voor elk kind).
Ook het groepsplan rekenen valt onder het HGW. Er is een korte uitleg wat een groepsplan is en hoe
zo’n groepsplan eruit ziet. Er wordt nu voor het tweede jaar mee gewerkt. Met het groepsplan
technisch lezen wordt dit jaar gestart.
Het jaarplan wordt door de oudergeleding van de MR goedgekeurd. Het jaarplan is op de site na te
lezen?????
MR huishoudelijk reglement:
Het MR huishoudelijk reglement 2012-2013 wordt goedgekeurd. Dit reglement is terug te lezen
verderop de site.
Oudergeleding MR:
Uit de oproep via de nieuwsbrief hebben zich geen kandidaten gemeld voor de oudergeleding van
de MR. Vandaaruit zijn we vanuit de MR mogelijke kandidaten gaan benaderen. We hebben Jolanda
Hinsenveld (moeder van Lisa groep 4 en Lotte groep 2) bereid gevonden om vanaf Januari 2013
plaats te nemen binnen de MR. Rudi Geertman zal in Januari voor het laatst aanwezig zijn bij de MR
vergadering. Bertine Lohuis zal het voorzitterschap overnemen binnen de MR.

Volgende MR-vergadering:
Op 7 Februari zal de volgende MR vergadering plaatsvinden. Indien er punten zijn van ouders die we
als oudergeleding van de MR mee kunnen nemen naar deze vergadering dan horen we dit graag.
Bertine Lohuis, Jan Lubbers en Rudi Geertman zijn daarvoor altijd te benaderen.

