Notulen MR vergadering 12 april 2017
Aanwezig: Gineke, Carola, Karin,Tineke, Marc, Martijn & Barbara
Afwezig: Toine, Vincent, Harriëtte en Harry
Gast: M.Medendorp (schoolbestuur)
Notulist: Barbara

1. Opening
Karin heet iedereen welkom om 19.30 uur, in het bijzonder de heer Medendorp, namens het
schoolbestuur.
# De huisvestingsplan en wensen is met de GMR en schoolbestuur -> raad vastgesteld
AB rapporten -> acute versterkingen zijn gedaan en wat nog wenselijk is, is in beeld.
Adviesbrief MR, blijkt advies te zijn om onderzoek te doen naar geschikte locatie, hiervoor
zullen we advies uitbrengen. Daarna zullen de partijen; zoals schoolteam, MR en bewoners
input gevraagd worden.
In een nieuwsbrief vanuit school zal de huidige informatie van de gemeente gedeeld worden
met ouders. Eind mei zal er ook een tijdpad bekend worden.
Martijn zal de brief van meneer Medendorp krijgen / Martijn zorgt ook dat de Nico Bulder en
de Zwaaikom hiervan op te hoogte is.
Tevens wordt er voorgesteld om naar nieuwe schoolprojecten te gaan kijken. Dit is een goed
idee.
Formeel zal een stemming worden gedaan over het advies t.a.v. onderzoek naar geschikte
locaties, deze zal per email worden gedaan. # een ieder heeft positief gestemt.
Op verzoek wil de heer Medendorp opnieuw aanschuiven als er ontwikkelingen zijn.
2. Vaststellen notulen d.d. 17-01-2017
Notulen zijn verder goedgekeurd.
3. Mededelingen / ingekomen & uitgaande stukken
Ingekomen stukken
- Notulen OC- december & januari
- VOO- opsomming veranderingen MR-regelement (pdf verspreid)
- Notulen Leerlingenraad – februari & maart
- Cursus aanbod VOO
- Verzoek advies voornemen kindcentrum
- Notulen GMR- januari
- Aanvullende informatie tav advies voornemen kindcentrum
Uitgaande stukken
- Reactie t.a.v. verzoek advies voornemen kindcentrum, vragen om meer
informatie.
- Advies tav onderzoek naar locatie voor voornemen kindcentrum, een
positiefadvies is uitgebracht.
4. Openstaande actiepunten
Nr.
1

Actiepunten
Actie
Wie onderneemt actie
Status
Arboplan / RIE– team vormen
MR,Directie,leerkracht,GMR,OR, ouder 05-04-2016
opstarten augustus 2016
*eerst wordt een veiligheidsscan
gedaan door Martijn
Calamiteiten protocol
Karin kijkt hier naar
17-01-2017

2
3.
4.
5.
6.

Dialoog, ouders,MR, OC,
schoolteam
Nieuwsbrief ouders
Tekst lid voor GMR voor Digiduif

Toine

05-04-2016

Martijn
Karin/Barbara

12-04-2017
12-04-2017

*actie nr. 1 : de taak van conciërge moeten nu de leerkrachten doen. In geval van calamiteiten is dit wel een knelpunt

5. GMR/OC
GMR: geen notulen
We zijn vrij om de notulen van de GMR te verspreiden op school. Ze worden nu gepubliceerd
op de pagina van de MR.
Het bestuursformatieplan is rond en hier zal binnenkort door de GMR over worden gestemd.
OC: Verslag ontvangen,
In dit verslag stond bij punt 4, evaluatie Sinterklaas… de vraag aan MR- Waarom hebben de
leerlingen op 5 dec ’s middags vrij i.p.v. 6 december ’smorgens?
Dit is afgepast aan de kleuters, die vinden de activiteiten met de intocht en het feest op
school al zo spannend. Voor de middag wordt daar dan een margemiddag voor gebruikt. In
het teamvergadering wordt dit nogmaals meegenomen. Ook groep 3&4 hebben dan een
margemiddag.
Website OC, deze is aan de kale kant. Martijn gaat in overleg met de OC, om die pagina iets
meer inhoud te geven.
6. Leerlingenraad
Notulen ontvangen
Karin meldt kan bijdragen in corvee, kinderhandschoenen en/of grijpers een idee is. Ze zal dit
inbrengen via de leerling uit groep 3b. Martijn meld dat er wel nieuwe grijpers zijn besteld en
al binnen zijn.
7. Uit MR Jaarrrooster
a. Inventarisatie ziekteverzuim 2016 en Arbozaken
b. Concept zorgplan
c. Concept formatieplan
d. Concept schoolgids
e. Concept informatieboekje ouders
Deze punten komen op de agenda van 22-05-2017
8. W.v.t.t.k.
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
9. Sluiting
Om 21.05 wordt de vergadering gesloten.
Eerst volgende vergadering: maandag 22 mei om 19.30uur
Vervolgens: data 2017 (3 juli)

