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Verslag en agenda MR vergadering 19-01-2022.
Op woensdag 19 januari heeft de MR vergaderd. Dat deden we online zoals dat in deze dagen
gebruikelijk is. We hebben gesproken over het gedragsprotocol dat op school wordt gebruikt. Het
leerteam gedrag heeft dat geëvalueerd met de leraren. Groen gedrag is gedrag dat we willen zien
op de Kweekvijver, oranje gedrag is storend gedrag en rood gedrag is ongewenst gedrag. Met
elkaar hebben we goed afgestemd wat er valt onder welke categorie, zodat het voor iedereen heel
duidelijk is wat er verwacht wordt en wat de consequenties zijn. We merken dat de duidelijkheid
en dezelfde aanpak schoolbreed ons helpt om op een goede manier met elkaar om te gaan.
In het ouderportaal is een boekenplank, Informatie Vreedzame School waar het filmpje te zien is
waarin onze gedragsspecialist juf Elise duidelijk uitlegt hoe het gedragsprotocol en de
bijbehorende routekaart er uit ziet en hoe er mee gewerkt wordt.
Er is ook een boekenplank met informatie vanuit de MR. Een terugkerend punt op de agenda is de
communicatie. Communicatie is een heel breed onderwerp. Wij vinden het belangrijk dat ouders
weten dat ze met vragen terecht kunnen bij de leerkracht. Ook nu dat niet live bij de deur kan is
het goed om vragen te stellen en eventuele onduidelijkheden te voorkomen. Via basis online
kunnen ouders contact opnemen met de leerkracht. Ouders kunnen ook altijd mailen naar de leden
van de MR. Het mailadres is: mr.dekweekvijver@opspoor.nl
De oudergeleding van de MR bestaat uit Lucia Pennings, Roza van der Horst en ons nieuwe lid
Arthur Briët. Welkom Arthur!
De personeelsgeleding bestaat uit Anita Holkamp, Chantal van der Veen en Monique Delorme.
Willemeyne Kamerbeek woont de vergaderingen bij als directeur.
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