Notulen: MR-vergadering IKC De Bosvlinder
Datum: 25-09-2018
Tijd: 19.30uur
Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen directie/GMR
3. IKC-gids
4. IKC-plan
5. Vergaderdata MR
6. Rondvraag
7. Sluiting

Notulen:
1. Opening
2. Mededelingen directie/GMR
 De directeur geeft aan dat 2 scholen binnen het IKC andere schooltijden hanteren voor
de kerstvakantie. Er is een voorstel om ook binnen IKC de Bosvlinder de sluitingstijd voor
de kerstvakantie te wijzigen. Kinderen zijn dan om 12.00 uur vrij. Dit mag voor dit
moment wel omdat de kerstmaaltijd in de avond ook wordt meegeteld als
schooltijd/-uren. Dit zal gecommuniceerd worden naar ouders.
 De kinderopvang groeit. Er mogen 16 kinderen opgevangen worden. Doordat er de
combinatie is met de peuteropvang zal er een verbouwing worden verricht. De
teamruimte zal hiervoor verbouwd en aangepast worden waar dan de mogelijkheid
geboden kan worden om voor de 6 peuters ‘andere’ activiteiten geboden kunnen
worden.
 Kwink: Er wordt door de docenten een pilot gedraaid voor een nieuwe methode voor
sociaal emotionele leren binnen school. Kwink gaat o.a. over: pesten, mediawijsheid,
burgerschap. Dit kan gekoppeld worden/sluit aan op PBS (=Positive Behaviour Support)
 IKC bestaat nu uit onderwijs en opvang. Mogelijke optie in toekomst om een IKC-raad
samen te stellen. Bestaande uit MR leden en leden kinderopvang/oudercommissie. De
directeur zoekt de reglementen op.
 Vraag uitgezet naar ouders wie komend jaar/volgend jaar wil plaats nemen in de MR ter
vervanging van twee ouders. Tot 9 oktober is er de mogelijkheid geboden voor ouders
om zich aan te melden.
3. IKC-gids:
De MR leden hebben de gids doorgenomen. Een aantal kleine opmerkingen over de inhoud
zijn besproken en zullen doorgestuurd worden naar de adjunct-directeur om waar nodig aan
te passen.
4. IKC-plan:
IKC-plan gezamenlijk doorgenomen en besproken.
Oudertevredenheidspeiling besproken. Enkele onderdelen scoren net onder de 3.
De directeur geeft aan om samen met een, nog samen te stellen, ouderpanel te gaan
brainstormen over een aantal punten uit de oudertevredenheidspeiling. Vb. Is het punt hoe
school kan omgaan met kinderen met gedragsproblemen. Gesprek met ouders aangaan over
wat er wordt verstaan onder gedragsproblemen, hoe hier op een juiste manier mee om te

kunnen gaan als school en wat mogelijke verwachtingen zijn. De directeur gaat dit panel
organiseren.
M.b.t. Actiepunt organisatie: zal de directeur de MR leden ter inzage het document
‘burgerschap’ toesturen.
5. Vergaderdata MR:
26-11-2018
21-01-2019
01-04-2019
28-05-2019
02-07-2019
6. Rondvraag:
 Onderwerpen als ouderpanel en optie om een IKC-raad samen te stellen zullen op de
agenda van de volgende vergadering terugkomen.
7. Sluiting

