Notulen MR-vergadering
Datum: 21-03 2016
Aanwezig:
Personeelsgeleding: Els Hoogendam, Anita van den Heuvel, Leenke de Blaeij
Oudergeleding: Michel van der Schans, Ivo van Alphen
Afwezig: Ingrid Monnee(adviserend lid), Ilse vd Berg
Notulist: Anita van den Heuvel
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 11-01-2016
De notulen zijn goedgekeurd en kunnen op de website geplaatst worden.
4. Actiepunten
 De informatieavond over Sociale media is heel goed ontvangen. Ouders reageerden
positief op deze avond. Een eventueel vervolg voor de hoogste groepen zou mogelijk
kunnen zijn. Misschien iets aangepast gericht op de leeftijdsgroep in dat geval.
Misschien een goed idee om dit nogmaals te herhalen en in dat geval te koppelen aan
een andere activiteit.
 De app ‘Klasbord’ werkt goed. De reacties van ouders en kinderen zijn positief. Goed
controleerbaar binnen een geselecteerde groep ‘leden’.
5. Post
 Info MR, nummer1, maart 2016
 Kompas voor het leven ; Een uitgave van de samenwerkende organisaties voor GVO en
HVO
 Onze school ; Magazine van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Nummer 1
 Via mail: Uitnodiging van VOO voor diverse cursussen voor MR-leden
6. Jaarplan en jaarverslag
Concept van het jaarplan en het jaarverslag is per mail verstuurd. Er wordt besloten om
eventuele op- en aanmerkingen per mail naar Ingrid te sturen.
Actiepunt allen: Op- en aanmerkingen of aanvullingen in het jaarplan en het jaarverslag naar
Ingrid mailen.
7. Begroting
Begroting is goedgekeurd.
8. Mededelingen vanuit directie
 Marijke is al enige tijd uit de roulatie, zij zal in groep 3/4 vervangen worden door Nicole de
Jong.




De groepsverdeling is gemaakt.
Binnenkort komt de pannakooi en de ondergrond voor de klimtoestellen. Het is de
bedoeling dat er regels bij de pannakooi komen te hangen over het gebruik hiervan. Ook
bij de entree moeten regels opgehangen voor het gebruik van het schoolplein. Er zijn nog
wel wat vraagtekens bij de tijden van openstelling.

Actiepunt: Bos bloemen regelen voor Marijke van de MR.
Actiepunt Ingrid: Met SPAT regels opstellen voor de pannakooi en het algemene gebruik van
het plein.
9. GMR nieuws
Geen nieuws van de GMR.
10. Dalton nieuws
Leenke en Ingrid gaan op 19 en 20 mei naar de dalton tweedaagse.
11. Rondvraag
 Leenke:  Els:  Ivo:  Michel:  Anita: 12. Vaststellen volgende vergaderingen
De volgende vergadering is vastgesteld op maandag 9 mei 2016
Notulist: Ilse vd Berg
13. Einde vergadering ;
De voorzitter sluit de vergadering om 20.55 uur.

