Notulen MR vergadering 17 januari 2017
Aanwezig: Gineke, Carola, Harrie, Tineke, Karin, Vincent, Toine, Harriëtte, Marc &
Barbara
Notulist: Barbara

1. Opening
Karin heet iedereen welkom om 19.30 uur.
Vanavond is er een besloten bijeenkomst met Wethouder Drenth en Mvr. Bakker, over de
plannen t.a.v. huisvestingonderwijs. Daardoor zal de vergadering van 9 februari komen ter
vervallen.
2. Vaststellen notulen d.d. 13-12-2016
Notulen zijn verder goedgekeurd.
3. Mededelingen / ingekomen & uitgaande stukken
Ingekomen stukken: - Input NLdoet 2017 vanuit de leerlingenraad
- Magazine MR
- Verslag OC
- Notulen GMR, september en oktober 2016
- Uitnodiging Wethouder Drenth voor een besloten bijeenkomst t.a.v.
programma plan huisvesting onderwijs 2016-2020
Uitgaande stukken: - Aanvraag klus voor NLdoet 2017
- Aanvraag financiële bijdrage NLdoet 2017
- Reactie aan Leerlingenraad voor hun goede inbreng en de raad
bedankt voor hun bijdrage
a. Aanvraag klus NLdoet 2017: de leerlingenraad kwam met goede ideeën. Een grote
schoonmaak binnen in en buiten om de school is de klus geworden. Als er genoeg ruimte en
aanmeldingen zijn, zal ook divers schilderwerk worden meegenomen.
b. Aanvraag financiële bijdrage NLdoet 2017: Er is een inventarislijst gemaakt en het totaal
bedrag voor de boodschappen was €308. Deze aanvraag is gehonoreerd en het bedrag zal
op de rekening van OC worden gestort.
Medio 24 februari zal ook het promotiepakket binnen komen op school, incl kortingsbonnen
van de Gamma.
4. Openstaande actiepunten
Nr.
1

2
3.

Actiepunten
Actie
Wie onderneemt actie
Arboplan / RIE– team vormen
MR,Directie,leerkracht,GMR,OR, ouder
opstarten augustus 2016
*eerst wordt een veiligheidsscan
gedaan door Martijn
Calamiteiten protocol
Karin kijkt hier naar
Dialoog, ouders,MR, OC,
Toine
schoolteam
NL doet 2017, plan opzetten
Barbara en Karin
Goede input LLR,
Ook een stuk in de luchtpost
Karin regelt de luchtpost
zetten

Status
05-04-2016

17-01-2017
05-04-2016
24-10-2016

4.
5.
6.

Schoonmaken houtwerk
buitenom school n.a.v.
onderhoud school
Avondvierdaagse 2017
NLDoet2017 draaiboek en
boodschappen

NLdoet2017

13-12-2016

Marc,Vincent + nog 3 personen
Karin, Barbara en Vincent

13-12-2016
17-01-2017

*actie nr. 1 : de taak van conciërge moeten nu de leerkrachten doen. In geval van calamiteiten is dit wel een knelpunt
*actie nr. 7 : Karin heeft nog circa 160 t-shirts in een opslaghok liggen, misschien wil/kan de A4D dit nog gebruiken, het logo
van school staat erop.

5. GMR/OC
GMR: geen notulen
Barbara vraagt aan Paulien, of de GMR ook een website heeft en of de notulen daar dan ook
staan gepubliceerd. Tot op heden kunnen we niets vinden, nog geen emailadres.
En dat met alle onderwijs ontwikkelingen; verzelfstandiging en huisvestingsplannen, zou het
mooi zijn als alles centraal terug te vinden is, ook voor ouders/verzorgers.
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.
6. Leerlingenraad
Notulen ontvangen, de leerlingenraad wordt bedankt voor de goede input t.a.v. NLdoet2017.
7. Uit MR Jaarrrooster
a. Inventarisatie ziekteverzuim 2016 en Arbozaken
b. Concept zorgplan
Beide punten komen op de agenda van 12-04-2017
8. NLdoet2017
Op school zal de activiteit worden gehouden op vrijdagmiddag 10 maart van 13.00 uur –
17.00uur. Wie wil de inkopen doen? Wie wil het draaiboek maken van die middag? Hoe gaan
we die middag invullen i.v.m. bijdrage leerlingen?
Karin, Vincent en Barbara maken een draaiboek. Karin zorgt voor een bericht via Digiduif,
ook zal er een stuk in de luchtpost geplaatst worden.
9. W.v.t.t.k.
Toine meldt dat de NOT (Nationale Onderwijstentoonstelling) deze beurs wordt gehouden in de
Jaarbeurs in Utrecht van 24-28 januari.
10. Sluiting
Om 20.25 wordt de vergadering gesloten.
Eerst volgende vergadering: woensdag 12 april om 19.30uur
Vervolgens: data 2017 ( 22 mei, 3 juli)

