Notulen MR-vergadering
Datum: 20-04-2015
Aanwezig:
Personeelsgeleding:
Els Hoogendam, Anita van den Heuvel, Chantal van Dijk, Ingrid Monnee (adviserend lid)
Oudergeleding: Ivo van Alphen, Louise Bouman, Michel v.d. Schans
Notulist: Chantal van Dijk
1. Opening (19.30 uur)
Michel opent de vergadering om 19.30 uur.
2. Vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld.
3. Vaststellen notulen
De notulen van 03-03-2015 zijn vastgesteld.
4. Actiepunten
 Louise heeft in de algemene hal bij de bibliotheek een stapel folders afgegeven en de
uitnodiging voor de open dag opgehangen. De folders zijn er inmiddels al op.
 Ingrid heeft navraag gedaan bij de gemeente i.v.m. het organiseren van buitenschoolse
activiteiten. De gemeente heeft hier geen budget voor, de scholen die dit nu organiseren,
doen dit op eigen initiatief.
 We hebben de regel nog niet gecommuniceerd via social media. We gaan dit vanaf de
meivakantie doen.
Actiepunt school: Anita, Ingrid en Chantal zorgen dat de SiS-afspraken na de meivakantie via
social media worden verspreid.

5. Post
- School! nr. 2 april 2015
- Info MR, nr. 1 maart 2015
- Jaarverslag 2014 van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
- Brief Dienstcentrum GVO en HVO voor aanvraag schooljaar 15/16
- Uitnodiging Congres VOO Overgang PO – VO
6. Schoolplan & begroting
Het schoolplan in een nieuwe opzet wordt goed ontvangen door de MR. Ingrid zal nog enkele
kleine aanpassingen doen en ons de nieuwe hoofdstukken doormailen, zodat we op de
hoogte blijven. De begroting is goedgekeurd door Acis, maar bij Diade is een update
geweest, waardoor we nu onze gegevens niet in kunnen zien. Dit wordt nog aangepast, hij
zal de volgende keer weer op de agenda komen.
7. Formatie & groepsindeling
We bespreken onze formatie voor huidig schooljaar en de opzet voor de groepsverdeling. We
moeten 0,4 inleveren op onze huidige formatie. We zijn opgelucht dat we volgend jaar 5
groepen kunnen maken. De opzet van de groepsverdeling is goedgekeurd door de MR.

8. Tevredenheidspeiling
Het zijn wederom erg goede peilingen, hier zijn we erg blij mee. Er is geen behoefte om het
rapport inhoudelijk door te nemen, omdat we op de vorige MR-vergadering de voorlopige
uitslag al hebben besproken. Ivo vraagt zich af of er nog scores zijn die voor de school
vragen oproepen. Hiervoor zou je een koffieochtend kunnen organiseren om de vragen
beantwoord te krijgen.
9.

Mededelingen vanuit de directie
 Ingrid heeft navraag gedaan voor het Gezonde Schoolplein.
 Morgen komen ze kijken voor het groot onderhoud.
 We hebben in een teamvergadering het gebruik van de Snappets geëvalueerd. Anita en
Marijke zijn erg positief, hierdoor hebben wij besloten om uit te breiden met gr.4 t/m 7.

10. GMR nieuws
 Het was een korte vergadering. We hebben van Els de documenten doorgestuurd
gekregen.
 Er zaten 18 mensen in de rddf. Door natuurlijk verloop en wat meevallers, staan er
volgend schooljaar nog maar 4 mensen op die lijst.
 Het strategisch beleidsplan is aangenomen.
11. Dalton nieuws
 De open dag was niet heel druk bezocht. We denken dat het minder druk was dit jaar,
omdat we de dag ervoor de tentoonstelling hadden van ons project. We moeten dit
volgend jaar beter plannen.
 Tijdens de teamvergaderingen en onze aankomende studiedagen werken we hard aan de
voorbereiding van de daltonvisitatie.
12. Rondvraag
 Ivo: Is er al meer bekend over het kinderdagverblijf? Ingrid is in onderhandeling met
Kibeo.
 Michel: Is er al meer bekend over het kunstwerk? We hebben hier nog niks van gehoord.
Het initiatief ligt bij Luc van Heeren. Opmerking: Wat zijn de schoolfoto’s leuk geworden
en heel snel online gezet. Vooral de groepsfoto’s zijn erg leuk, weer eens wat anders.
 Chantal:  Els:  Ingrid: Op dinsdag 26 mei komt de inspectie bij ons op school, is er iemand van jullie
beschikbaar om deel te nemen aan het gesprek met andere ouders. Louise geeft aan dat
ze beschikbaar is.
 Louise: Het evenement “Trek de pont” komt er weer aan. Johan Verheul wil de opbrengst
schenken aan “Pink Ribbon”. Hij is aan het rondvragen wie er een stand wil huren.
Zouden we hier als school misschien knutsels kunnen verkopen? Je bent op deze manier
betrokken bij de omgeving en hebt gelijk naamsbekendheid. Het evenement is op 20 juni.
Louise vraagt na wat een stand kost en dan besluiten we snel wat we hiermee gaan
doen.
 Anita: 13. Vaststellen volgende vergadering
De volgende vergadering is vastgesteld op donderdagavond 11 juni.
Notulist: Ivo van Alphen
14. Einde vergadering
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.

