Notulen MR vergadering 7 november 2017
Aanwezig:
Harrie, Karin, Vincent, Marc, Martijn en Barbara
Afwezig:
Tineke, Carola en Gineke
Notulist: Barbara

1. Opening
Om 19.30 uur wordt de vergadering geopend door Karin. Ype van der Wal was ook
uitgenodigd voor deze vergadering (GMR).
Deze vergadering is verschoven, oorspronkelijk zou de vergadering zijn op 30 oktober.
2. Vaststellen notulen d.d. 3-07-2017
Notulen zijn goedgekeurd.
3. Ingekomen & uitgaande stukken
Ingekomen stukken
- VOO scholing
- Nieuwsbrief verzelfstandiging vanuit het schoolbestuur
- Nieuwsbrief bekendmaking raad van toezicht en bestuur vanuit de stuurgroep
verzelfstandiging OBO Hoogezand-Sappemeer
- NL doet 2018
Uitgaande stukken:
Geen
4. Mededelingen
a. Martijn heeft een sheet (poster) gemaakt over de totale herhuisvestingsplannen (als een
organogram). Dit schept veel duidelijkheid in de padden en volgorde in de procedures. Tot
op heden is er nog geen ontwikkeling t.a.v de plannen, waar het schoolteam of de MR al iets
mee moet/kan doen.
b. Er was een cursus aanbod vanuit de VOO, waar we nu geen gebruik van maken.
Misschien handig om als gehele groep een cursus te doen, als er daadwerkelijk een fusie
gaat komen. Dan is het misschien het beste om dit dan samen met de MR van de Nico
Bulderschool te gaan doen. Barbara informeert naar de kosten.
c. Ter ore kwam dat er mogelijk schimmel in de douches zit? Martijn gaat polshoogte nemen
en onderneemt actie indien nodig. Algehele indruk is bedompt en vochtig.
5. Openstaande actiepunten
Actiepunten
Nr. Actie
Wie onderneemt actie
1
Dialoog, ouders,MR, OC,
MR
schoolteam ergens in september
als er ook iets meer bekend is
over de huisvesting.
2.
Nieuwsbrief ouders huisvesting,
Martijn/Marc
zodra er nieuws is.
3.
Financieel jaarverslag
MR/OC kascommissie
# wordt aan de details gewerkt
4.
Kosten Cursus VOO, 2x MR
Barbara
5.
Mogelijk schimmel douche
Martijn

Status
05-04-2016
Medio september
2017
12-04-2017
21-09-2017
7-11-2017
7-11-2017

6. GMR/MR/OC
GMR:
- Het is een diverse groep, moet enorm wennen wie wat doet en namens welke school
die persoon zitting heeft. Verrast over de vele problemen op scholen, die problemen
spelen bij ons totaal niet. We doen het eigenlijk heel erg goed.
- De kinderen kunnen stemmen over de naam van de stichting van het nieuwe
schoolbestuur. Dit zal snel zijn, binnenkort wordt de akte bij de notaris getekend en
dan moet de naam al bekend zijn.
- In het nieuwe jaar, met het nieuwe schoolbestuur worden nieuwe items opgepakt,
zoals; schoonmaak, ICT e.d. De nu lopende contracten zijn met 1 jaar verlengd.
Daardoor kan er rustig gekeken worden naar alle wensen/eisen t.a.v. Europese
Aanbesteding.
- Ook zal spoedig op de agenda gezet worden; taakbeleid t.a.v. werkdruk o.a. bij de
Zwaaikom.
- Stand inzake Programma Onderwijs Huisvesting: ‘t Heidemeer en Van
Heemskerckschool krijgen nu nieuwbouw. Er was enige verrassing.

MR:
- Het jaarverslag is klaar. De definitieve layout wordt vanavond tijdens de vergadering
gekozen. Martijn zal het verslag rondsturen via Digiduif. Louisa zet het verslag op de website
van school.
OC:
Geen notulen ontvangen.
- Er moet een financieel jaarverslag komen. Alle ouderbijdragen, MR-gelden e.d. wordt
beheerd door de OC. Een MR lid zal met de OC een kascommissie moeten vormen om zo
de kasboeken van de OC te controleren. Als dit is goedgekeurd, zal dit via Digiduif
gecommuniceerd worden met de ouder(s) dat het verslag ter inzage ligt op school. Dit
verslag wordt niet gepubliceerd op de website van school.
7. Leerlingenraad
De nieuwe leerlingenraad voor het schooljaar 2017-2018 moet nog verkozen worden. Deze
bestaat nu nog niet, hier wordt actie in ondernomen.
8. Uit MR Jaarrrooster
9. W.v.t.t.k.
- De OC vergaderd nu ook, er is direct een afspraak gemaakt om ons gezamenlijke overleg
te plannen. Deze wordt gehouden op 12 december op school, aansluitend is de MR
vergadering.
10. Sluiting
Om 20.45uur wordt de vergadering gesloten.
Eerst volgende vergadering 2017: 12 dec.
Vergadering 2018: 8 feb, 10 apr, 28 mei, 5 juli.

