Notulen MR-vergadering
Datum: 11-01-2016
Aanwezig:
Personeelsgeleding: Els Hoogendam, Anita van den Heuvel, Leenke de Blaeij, Ingrid Monnee
(adviserend lid)
Oudergeleding: Michel van der Schans, Ilse vd Berg
Ivo van Alphen afwezig met kennisgeving.
Notulist: Els Hoogendam
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 16-11-2015
De notulen zijn goedgekeurd en kunnen op de website geplaatst worden.
4. Actiepunten
We wachten nog even met het protocol Sociale media tot Acis met een versie komt.
5. Post
-Info MR, nummer 4
6. Sociale media
Zie punt 4
7. Overblijf
De oudergeleding heeft een positief gesprek gevoerd met de ouders van de overblijf. Zij
voelden zich nu gehoord. Struikelblok was vooral het gebrek aan waardering. Wat betreft het
eindejaar cadeau wilden ze wel verrast worden en ze waren blij met het cadeau. De MR heeft
voorgesteld nu vooral naar de toekomst te kijken en als er iets is naar de MR te komen. We
willen met elkaar de communicatie graag positief houden.
De oudergeleding van de MR is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de overblijf.
Plan is om de overblijf beter in kaart te brengen: wie is er op welke dag? Er moet een duidelijk
plan komen voor afmelden van kinderen, inschrijven e.d. Dit kan bijv.met een flyer. In januari
zal dit worden opgepakt.
Verder wordt er op toegezien dat de hoogte van de vrijwilligersvergoeding niet wordt
overschreden.
De ouders van de overblijf krijgen dezelfde vesten om beter herkenbaar te zijn.
Op 2 juni 2016 is het nationale overblijfdag.
8. Mededelingen vanuit de directie.
- De avond over de sociale media kan niet doorgaan op de afgesproken datum van 21
januari. Jettie Bourquin is dan verhinderd, Nieuwe datum volgt.

-

Er bestaat een zgn. Klasbordapp om binnen een groep te kunnen communiceren. De
leerkracht is hiervan de beheerder. Het is beter afgeschermd dan bijv. Facebook. Anita
en Sharon gaan voor een groep een pilot opzetten.

-

We krijgen steeds meer inschrijvingen. Dat is positief.

-

We hebben voor het komend halfjaar nieuwe stagiaires: Lena, derdejaars in groep 3 / 4;
Joy, onderwijsassistent in groep 4 / 5 en Sharon, LIO-stagiaire in groep 7.

-

Joris Krijger komt binnenkort een week op snuffelstage.

-

Het plan voor het nieuwe schoolplein is goedgekeurd door Acis. Voor 2018 stond de
herbestrating van het plein op de begroting. Dit wordt nu samengevoegd met de huidige
vernieuwing van het plein. De aanbesteding moet nog door Acis bekeken worden. Zodra
het is geregeld met de offertes, kan er worden begonnen.

9. GMR nieuws
Er is een vacature voor de OPR
10. Dalton nieuws
We zijn nu bezig met de reflectiekaarten. We gaan bekijken welke afspraken we daarover
kunnen en willen maken. Dit gaan we binnenkort bespreken en evalueren.
11. Rondvraag
 Ilse: - Heeft het team nog reacties gehad van de overblijf? Het gaat nu wel prettig.
Kunnen wij verder nog iets betekenen als kinderen zich niet goed gedragen?
 Leenke:  Els:  Ingrid:  Ivo:  Michel:  Anita: 12. Vaststellen volgende vergadering
21 maart 2016 om 19.30 uur
13. Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering om 20.27 uur.

