-Notulen MR vergadering 21 september 2017
Aanwezig:
Harrie, Carola, Karin, Vincent, Gineke, Marc en Barbara
Afwezig:
Tineke, Martijn en Harriette
Notulist: Barbara

1. Opening
Om 19.30 uur wordt de vergadering geopend door Karin. Ype van der Wal was uitgenodigd
voor deze vergadering namens de GMR. Helaas was hij verhinderd.
2. Vaststellen notulen d.d. 3-07-2017
Notulen zijn goedgekeurd.
3. Ingekomen & uitgaande stukken
Ingekomen stukken
-Verslag leerlingenraad
- Dankkaart Ron Koning
- Notulen GMR juni & juli
Uitgaande stukken:
Geen
4. Mededelingen
a. Aan het einde van het schooljaar heeft Toine een attentie gekregen voor al zijn werk voor
de MR.
b. Concept schoolgids en informatieboekje is in de zomervakantie door Martijn afgehandeld.
c. Wervend stukje vacature MR voor 2 nieuwe leden (Marc en Martijn) – wordt via Digiduif
verstuurt.
d. Het informatieboekje wordt enthousiastme ontvangen. Mooie layout en fijn dat het
jaarrooster ook in het boekje zit.
e. 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. Er wordt gekeken of alle licentie nog actief gebruikt worden.
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
Martijn/Marc
huisvesting, zodra er nieuws
is.
3.
Tekst lid voor MR voor
Marc /Martijn
Digiduif
4.
Jaarverslag MR 2016-2017
Barbara maakt opzet
5.
Financieel jaarverslag
MR/OC kascommissie

Status
05-04-2016
Medio september
2017

12-04-2017

12-04-2017
21-09-2017
21-09-2017

6. GMR/MR/OC
GMR: - Ype van der Wal is het nieuwe lid bij de GMR, hij vertegenwoordigd het deel van
ouders.

MR:
- Helaas heeft Harriette haar lidmaatschap van de MR opgezegd. Wij danken haar voor haar
inzet.
- Er is al enkele jaren geen jaarverslag geweest van de MR. Barbara maakt een opzet voor
het jaar 2016-2017. Dit geldt ook voor een financieel jaarverslag, dit zal vanuit de OC
moeten komen (OC/MR een kascommissie vormen).

OC:
Geen notulen ontvangen.
- Er moet een financieel jaarverslag komen. Alle ouderbijdragen, TSO en 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. Corry
Scheen begeleid dit proces.
8. Uit MR Jaarrrooster
Taakverdeling MR leden – de taken blijven ongewijzigd voor schooljaar 2017-2018. Karin
Koning blijft voorzitter en Barbara van Oosten secretaris.
Jaarverslag MR – Barbara maakt een opzet van een jaarverslag MR 2016-2017.
9. W.v.t.t.k.
- Voor wat betreft de nieuwbouw / fusie e.d. is er nog geen nieuws te melden. Martijn vraag
geduld van de MR. Hij heeft nu zitting in een projectgroep, hij hoopt binnenkort met
informatie te kunnen komen.
- De tijden van het schoolreisje van groep 1/2 afwijkend met de informatiegids, dit zal beter
gecommuniceerd moeten worden met de ouders. Dit wordt meegenomen door de
leerkrachten.
- De eerste margedag na de zomervakantie is wel erg vroeg. Is het mogelijk om dat aan het
einde van het schooljaar al met de ouders te delen d.m.v. digiduif? Daar zal rekening mee
gehouden worden.

10. Sluiting
Om 20.30 wordt de vergadering gesloten.
Eerst volgende vergadering 2017: 30 okt, 12 dec.
Vergadering 2018: 8 feb, 10 apr, 28 mei, 5 juli.

