MR junior

Notulen 15 maart 2016

Gezamenlijke vergadering met MR

Bespreekpunten:
1. Terugkoppeling vragen vorige vergadering
2. Pleinposter bekijken
3. Meer op de computer
4. Sponsorloop

1. Met de overblijfcommissie is afgesproken dat er alleen iets extra’s uitgedeeld mag worden
met een verjaardag van de overblijfouder. Als er iets extra’s wordt uitgedeeld, dan aan alle
overblijfleerlingen.
2. Pleinposter: dit gaat over een regel voor op het handbalveld. Zo weten kinderen wanneer
en waar ze moeten oversteken als er een balspel wordt gespeeld. Er wordt nog nagedacht of
er meer regels moeten komen op de poster voor op het schoolplein. Dit kan bij de volgende
vergadering terugkomen. De poster die er nu is wordt volgende week tijdens de
weekopening gepresenteerd en opgehangen.
3. Meer vrijheid in het maken van powerpoint en word en meer uren op de computer.
Ada vertelt dat er niet heel veel laptops en computers ter beschikking zijn en dat als er iets
geprint moet worden dat via Ada moet. Nu wil Ada best haar wachtwoord geven, zij denkt dat
leerlingen daar verantwoordelijk mee om kunnen gaan. Verder geeft ze aan dat er nieuwe
chromebooks aangeschaft gaan worden van opgehaald sponsorgeld. Dit zullen er 24 zijn. Zo
kan er meer digitaal gewerkt worden.
4. Vraag aan de mr junior is om het goed te vinden dat er tijdens het Koningsfeest een
bootcamp georganiseerd wordt waarbij al het sponsorgeld voor de school is. Dan kan er een
speciale kast aangeschaft worden om de chromebooks in op te bergen. Vrijdag moet er een
beslissing genomen worden en dit mag aan Ada gemeld worden door de leden van de MR
junior.
Marianne is naar een cursus geweest van Google classroom. Er kan via de laptops
gecommuniceerd worden met de leerkrachten. Zo kunnen er opdrachten en toetsen worden
gestuurd etc. Er zijn e-mailadressen die de kinderen krijgen, maar er moet stichtingbreed
besloten worden of die ook gebruikt gaan worden om eventueel misbruik te voorkomen.

