Notulen MR-vergadering
Datum: 16-11-2015
Aanwezig:
Personeelsgeleding: Els Hoogendam, Anita van den Heuvel, Leenke de Blaeij, Ingrid Monnee
(adviserend lid)
Oudergeleding: Michel van der Schans, Ivo van Alphen, Ilse vd Berg
Notulist: Leenke de Blaeij
1. Opening (19.30 uur)
De vergadering is om 19.30 geopend door Michel, voorzitter van de MR.
2. Vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld.
3. Vaststellen notulen MR vergadering 01-10-2015
De notulen zijn goedgekeurd en kunnen op de website geplaatst worden.
4. Actiepunten
• Notulen plaatsen op de website.
• Afspraken maken met een gastspreker over social media. Ingrid hoopt hier binnenkort
meer over te horen.
• Aanleveren stukje voor de site door Ilse.
5. Post
- Info MR, nummer 3
6. Sociale media
Acis is een protocol social media aan het opstellen. Dit is op dit moment nog een concept.
Michel heeft twee voorbeelden van protocollen van verschillende basisscholen toegestuurd.
We willen een social media protocol op gaan stellen voor Onder de Wieken.
Actiepunt Leenke: Een protocol schrijven voor social media.
7. Overblijf
De MR gaat een gesprek aan met de overblijf om te praten over de organisatie.
Actiepunt Ivo, Ilse, Michel: gesprek inplannen met de overblijf.
8. Begroting
Er zijn geen opmerkingen. Iedereen is akkoord met de begroting 2016.

9. Mededelingen vanuit directie
- Er zijn op dit moment veel inschrijvingen. Ook in de bovenbouw.
- Op dinsdag 10 november werd de school gevisiteerd door de daltoncommissie. Zij waren erg
positief over de school. Tijdens de visitatie werd benoemd dat het pedagogisch klimaat
binnen de school erg goed is. Een van de aanbevelingen is om dingen die wij doen te borgen.
- Het schoolplein is ontworpen. Zodra Acis toestemming geeft dan gaan ze starten. Ze hopen
dat het schoolplein na 2 maanden klaar is.
10. GMR nieuws
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het gewijzigde medezeggenschapsreglement. Dit
reglement is vastgesteld. Het huishoudelijk reglement is ook vastgesteld.
11. Dalton nieuws
In de groepen zijn we op dit moment druk bezig met de coöperatieve strategieën. Ook willen
we de komende tijd aan de slag gaan met de reflectiekaarten.
12. Rondvraag
• Ilse: • Leenke: • Els: • Ingrid: • Ivo: • Michel: • Anita: Anita vraagt hoe lang de oude notulen op de website moeten blijven staan. We
hebben besloten dat de notulen alleen van het lopende jaar en het jaar ervoor blijven
staan op de site.
13. Vaststellen volgende vergaderingen
De volgende vergadering is vastgesteld op maandag 11 januari 2016
Notulist: Els Hoogendam
14. Einde vergadering ;
De voorzitter sluit de vergadering om 21.58 uur.

