
Uit	  de	  MR	  ,	  2015,	  nummer	  6.	  	  

Om	  ouders	  beter	  te	  informeren	  over	  wat	  er	  zoal	  besproken	  wordt	  op	  de	  maandelijkse	  MR	  
vergadering,	  wordt	  na	  de	  maandelijkse	  MR	  vergadering	  een	  verslagje	  op	  de	  website	  geplaatst.	  De	  
belangrijkste	  punten	  die	  specifiek	  voor	  ouders	  van	  belang	  zijn	  worden	  hier	  nader	  uitgelicht.	  

Verslag	  van	  de	  MR	  van	  7	  september	  

Aagjes-‐project	  uitgelicht	  uit	  het	  Jaarplan	  2015-‐2016	  

Via	  het	  Aagjes-‐project	  wil	  de	  Werkplaats	  BO	  komen	  tot	  een	  verrijking	  van	  het	  aanbod	  voor	  de	  
werkers.	  Het	  Aagjes-‐project	  krijgt	  vorm	  doordat	  ouders	  een	  groepje	  werkers	  begeleiden	  bij	  een	  door	  
die	  ouders	  vormgegeven	  Workshop	  gedurende	  een	  periode	  van	  4	  tot	  6	  weken.	  Medewerkers	  en	  
werkers	  bepalen	  welke	  kinderen	  voor	  een	  Workshop	  in	  aanmerking	  komen.	  	  Workshops	  binnen	  het	  
Aagjesproject	  kennen	  vele	  vormen.	  

Jaarplan	  2015-‐2016	  	  

In	  navolging	  op	  de	  vergadering	  van	  6	  juni	  overhandigt	  	  Jeroen	  (schoolleiding)	  een	  kort	  en	  bondig	  
boekje	  met	  de	  gezamenlijke	  doelen	  2015-‐2016.	  Dit	  boekje	  verschaO	  de	  MR-‐leden	  het	  gevraagde	  
inzicht	  betreffende	  verwezenlijking	  van	  een	  plan	  van	  aanpak	  inzake	  ICT	  in	  de	  leeromgeving	  en	  andere	  
doelen	  uit	  het	  Jaarplan	  2015-‐2016.	  Aan	  de	  hand	  van	  het	  geschetste	  Sjdspad	  per	  onderwerp	  zal	  de	  
MR	  de	  voortgang	  volgen	  en	  waar	  nodig	  vragen	  stellen.	  

Schoolplan	  2016-‐2020	  

In	  het	  kader	  van	  de	  vraag:	  “Hoe	  zou	  de	  Werkplaats	  Kindergemeenschap	  zich	  in	  jouw	  ogen	  de	  
komende	  jaren	  verder	  moeten	  ontwikkelen?”	  kwamen	  vanuit	  de	  MR-‐leden	  de	  volgende	  reacSes:	  

• Grotere	  mate	  van	  ICT	  toepassingen	  binnen	  zowel	  het	  onderwijs	  aan	  de	  werkers	  als	  het	  
bedrijfsproces	  van	  de	  WPBO.	  

• Gezonde	  school	  vignet	  nastreven	  aan	  de	  hand	  van	  8	  gezondheidsthema’s.	  

• Het	  verhaal	  van	  de	  Ronding	  verder	  uitbouwen	  door	  gebruik	  van	  pictogrammen,	  
zelfcorrigerend	  materiaal.	  

• Invoering	  van	  vloeroverleg	  om	  te	  komen	  tot	  meer	  gedeelde	  verantwoordelijkheid	  tussen	  
werkers	  en	  medewerkers	  betreffende	  de	  schoolomgeving.	  	  

• In	  groep	  7/8	  streven	  	  naar	  nog	  grotere	  mate	  van	  zelfstandigheid	  en	  zelfredzaamheid	  van	  de	  
werker.	  Dit	  proces	  begint	  al	  bij	  groep	  1	  	  /2	  waar	  medewerkers	  door	  voortschrijdend	  inzicht	  
vernieuwend	  bezig	  zijn	  met	  vergroSng	  van	  de	  zelfstandigheid	  van	  de	  kinderen	  om	  zo	  de	  
unieke	  talenten	  bij	  de	  kinderen	  te	  ontplooien.	  

• Meer	  vanzelfsprekende	  integraSe	  van	  Techniek	  en	  ICT	  in	  het	  basisonderwijs	  en	  ruimte	  voor	  
iniSaSef	  	  van	  de	  werkers.	  



• Behoud	  en	  ontwikkeling	  van	  Natuuronderwijs	  op	  de	  WPBO	  

• Ervoor	  zorgen	  dat	  de	  medewerkers	  het	  verhaal	  van	  de	  Ronding	  kunnen	  dromen,	  zodat	  dit	  in	  
2020	  zo	  vertrouwd	  is	  dat	  er	  Sjd	  overblijO	  voor	  originele	  nieuwe	  ideeen	  die	  ook	  naar	  het	  
verleden	  kijkend	  de	  WPBO	  alSjd	  zo	  speciaal	  maken,	  oOewel	  “typisch	  Werkplaats.”	  

• De	  visie	  van	  de	  Werkplaats	  duidelijk	  uitdragen	  zodat	  ouders	  weten	  waar	  ze	  voor	  kiezen	  als	  ze	  
hun	  kind	  onderwijs	  op	  de	  Werkplaats	  laten	  volgen.	  

Overigens	  zal	  bovenstaande	  vraag	  ook	  aan	  andere	  ouders	  van	  de	  WP	  worden	  gesteld	  in	  een	  
bijeenkomst	  dit	  najaar	  om	  zo	  extra	  inspiraSe	  te	  ontvangen	  voor	  de	  doelstellingen	  van	  de	  school.	  

Gezonde	  school	  

Er	  is	  een	  verzoek	  gedaan	  vanuit	  school	  voor	  schoolfruit.	  Wij	  zijn	  in	  afwachSng	  van	  de	  loSng	  tussen	  de	  
aangemelde	  scholen.	  

MR	  verkiezingen	  

Susanne	  Veltman	  versterkt	  de	  MR	  na	  de	  verkiezingen	  van	  voor	  de	  zomer.	  Susanne	  heeO	  kinderen	  in	  
groep	  1	  /	  2	  van	  de	  Werkplaats	  BO.	  De	  oudergeleding	  van	  de	  MR	  is	  nu	  vertegenwoordigd	  in	  alle	  
bouwen.	  

Rookbeleid	  basisschool	  

Net	  als	  bij	  het	  Voortgezet	  onderwijs	  van	  de	  Werkplaats	  het	  geval	  is,	  komt	  er	  bij	  het	  hek	  van	  de	  WPBO	  
een	  bord	  dat	  aangeeO	  dat	  men	  een	  rookvrij	  schoolplein	  betreedt.	  	  


