-Notulen MR vergadering 3 juli 2017
Aanwezig:
Tineke, Harrie, Carola, Karin, Vincent, Martijn en Barbara
Afwezig:
Toine, Gineke, Marc, Harriette
Notulist: Barbara

1. Opening
Om 19.30uur wordt de vergadering geopend door Karin.
2. Vaststellen notulen d.d. 22-05-2017
Notulen zijn goedgekeurd.
3. Ingekomen & uitgaande stukken
Ingekomen stukken
-Verslag leerlingenraad
- Magazine Info MR
- Notulen GMR
Uitgaande stukken:
Geen
4. Mededelingen
a. Concept schoolgids (medio juli)- beoordeling wordt per email
b. Concept informatieboekje (medio juli) – beoordeling wordt per email
c. Wervend stukje vacature MR en GMR (Marc en Martijn) – wordt einde schooljaar nog gedaan en in
het begin van het schooljaar.
d. Nieuwe vergaderdata 2017-2018 (Martijn), zijn in het jaarrooster gezet. Staan nu vermeld onder
aan de notulen.
e. Formatieplan; dit is in afrondende fase.
e. Er was veel steun vanuit ouders voor de staking van de school. Het uurtje later leverde geen
opvang problemen op.
f. Het jaarrooster is klaar. Er wordt in het nieuwe schooljaar begonnen met een nieuwe methode,
Lijn 3 voor groep 3 ipv Veilig leren lezen en voor groep 4 t/m 8 Taal actief. Ongeveer elke 8 jaar wordt
er een vernieuwde methode toegepast.
g. Sluit rekentuin/taalzee altijd goed aan bij de andere taal en reken werken in de klas? Bloon is dit
namelijk wel. Handouts op papier is prettiger om thuis te oefenen, je hebt meer tijd om knelpunten uit
te leggen. Dit kan niet in de taalzee en rekentuin omgeving. Hier wordt naar gekeken.
5. Openstaande actiepunten
Nr.
1

2.
3.
4.

Actiepunten
Actie
Wie onderneemt actie
Dialoog, ouders,MR, OC,
MR
schoolteam ergens in september als
er ook iets meer bekend is over de
huisvesting.
Nieuwsbrief ouders huisvesting,
Martijn/Marc
zodra er nieuws is.
Tekst lid voor GMR voor Digiduif
Marc /Martijn
Vergaderdata MR
Martijn

Status
05-04-2016
Medio september 2017
12-04-2017
12-04-2017
22-05-2017
Afgehandeld

6. GMR/MR/OC
GMR: - Verzoek is er nog steeds een nieuw GMR lid vanuit de ouders. Zal nog gepubliceerd worden
in de laatste luchtpost.
MR: Opzet MR (indien er geen nieuw ouderlid gevonden kan worden) is dan 4 leerkrachten / 4 ouders
ook nog een optie..
OC:
Enkele vragen vanuit de OC:
a. Water/drinkbeleid bij warme dagen? De kinderen mogen gewoon drinken. Een bidon op tafel is
geen probleem.
b. Aantal ouders hebben geholpen met schoonmaken. O.a. wc’s zijn erg smerig. Hoe gaan de
leerkrachten daar mee om en hoe worden de ouders daar op aangesproken als hun kind de boel
onderplast of poept? Ouders van kinderen worden hier op aangesproken. Algemeen zullen de ouders
bij de informatieavond hier ook nog op gewezen worden.
c. Wat is het beleid .t.av snoep en suikers met traktaties? Is dat beleid dan ook schoolbreed bij elke
activiteit? Dan hebben we het over o.a.; kerstdinner,schoolreis,spel dagen/meester & juffendag en
avondvierdaagse, maar ook de individuele traktaties? We staan als school voor een gezond eet - en
drinkbeleid. Zowel in de informatiegids is hier een vermelding van, maar ook tijdens de informatieavond op school zal hier aandacht voor zijn. Het is ook wenselijk om dit toch meerdere keren per jaar
te herhalen, ook via de luchtpost.
7. Leerlingenraad
Notulen ontvangen. Geen
8. Uit MR Jaarrrooster
Vergaderdata, concept school gids, concept informatieboekje, formatieplan deze zijn items zijn bij
punt 4 Mededelingen vernoemd.
9. W.v.t.t.k.
De schoolreis bijdrage van ouders van groep 8 is al jaren €100, de OC heeft nu het geld bijgelegd.
Dit is voor de toekomst niet wenselijk. Daarom gaat Harry om de tafel met de OC, om tot een goed
plan voor de toekomst te komen.
10. Sluiting
Om 20.50 wordt de vergadering gesloten.
Eerst volgende vergadering 2017: 21 sept, 30 okt, 12 dec.
Vergadering 2018: 8 feb, 10 apr, 28 mei, 5 juli.

