Notulen MR-vergadering
Datum: 01-10-2015

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: 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. Aftreedschema / nieuwe leden
Een welkom aan de nieuwe leden: Ilse vd Berg en Leenke de Blaeij, waarna een korte
voorstelronde plaatsvindt.
4. Taakverdeling MR
Michel blijft nog een jaar voorzitter.
Leenke is dit jaar secretaris.
Anita gaat de agenda maken.
5. Vaststellen notulen MR vergadering 01-10-2016
De notulen zijn goedgekeurd en kunnen op de website geplaatst worden.
Actiepunt Anita: notulen plaatsen op de website
5.a Actiepunten
 De SIS-regels zijn op de nieuwsbrief te vinden voor de onder- en bovenbouw. Daarnaast
is er aandacht voor op Facebook.
 De vertrouwenspersoon van Onder de Wieken wordt genoemd in de schoolgids. Wellicht
binnenkort nogmaals onder de aandacht brengen. Dit eventueel met een bepaalde
regelmaat benoemen.
 Na de herfstvakantie komt er een gastspreker om het onderwerp ‘pesten via sociale
media’ onder de aandacht te brengen. Datum is nog niet bekend.
Actiepunt Ingrid: Afspraken maken gastspreker

6. Post
- VOO informatie MR/GMR/directie
- Factuur VOO
- School! nr. 4; juni 2015
- School! nr. 5; september 2015

7. Evaluatie algemene ouderavond & informatieavond / verkiezing MR
De ouderavond had een iets lagere opkomst dan voorgaande jaren. Dit zou te wijten
kunnen zijn aan het dalend aantal leerlingen en de annulering van de informatieavond bij
groep 3/4.
De informatie in de groepen is wel als positief ervaren.
Dit jaar waren er voor het eerst omgekeerde 10-minutengesprekken.Hier zijn veel
positieve reacties op gekomen van de ouders, maar ook van de leerkrachten.
Meest gehoorde positieve punt: De uitnodiging om te vertellen wie je kind is.
8. Kascontrole overblijf
Michel is bij Miranda geweest voor de kascontrole. Deze zal voortaan in juni gepland
worden.
Het financiële overzicht is in orde bevonden.
9. Mededelingen vanuit directie
- Op dinsdag 10 november wordt de school gevisiteerd door de daltoncommissie. Ingrid nodigt
de MR-leden uit hierbij aanwezig te zijn. Ook de leden van de OR worden uitgenodigd.
- De tekening voor het Gezonde Schoolplein is bijna klaar. André Oorbeek gaat dit in orde
maken. In oktober is de presentatie.
- Er is nog niets bekend over een mogelijke HVO-juf. De huidige juf moest uren inleveren. Het
aantal resterende uren ( nu nog maar 1 uur) was voor haar niet rendabel. Zij heeft dus
afgezegd.
Vraag is wel of de keuzemogelijkheid voor HVO en GVO blijft bestaan. De vacature blijft open
staan en dus beschikbaar voor mogelijke kandidaten.
10. GMR nieuws
Geen te noemen bijzonderheden.
11. Medezeggenschapsreglement
Het medezeggenschapsreglement is opgesteld door Acis. Dit betreft een voorstel dat nog
op bepaalde punten aangepast zou kunnen worden. Wanneer alle punten in orde
bevonden en goedgekeurd zijn worden deze verspreid. Verzoek van Michel om het
reglement door te nemen en eventuele aanpassingen terug te mailen naar Michel.
12. Dalton nieuws
Na het vertrek van Chantal hebben Ingrid, Nelleke en Leenke de daltontaken op zich
genomen. Nelleke en Leenke houden zich voornamelijk bezig met de praktische invulling
hiervan. Ingrid staat nu voor onze school als daltoncoördinator ingeschreven.
Chantal heeft er nog voor gezorgd dat alle documenten up-to-date zijn, zodat hier de
komende tijd aan verder gewerkt kan worden.
Visitatie vindt plaats op dinsdag 10 november.
13. Rondvraag
 Ilse: Breng positieve zaken naar buiten, zoals leuke dingen die in de klas gedaan
worden. Leg hier meer nadruk op! Laat zien waar de school goed in is. Structureel iets op
Facebook, Twitter en de website. Spreek dit ook af binnen het team.
 Leenke:  Els:  Ingrid: Godsdienstonderwijs zou eventueel uitgebreid kunnen worden naar de onderbouw.
Het is nog even zoeken naar mogelijkheden. Het is de bedoeling dat dit structureel
aangeboden gaat worden, dus niet alleen bij feesten ed. Voorkeur gaat uit naar een
breed aanbod. Niet alleen gericht op het Christelijk geloof.
 Ivo:  Michel: -



Anita: Verzoek aan Ilse een kort stukje bij haar in te leveren voor op de website waarin ze
zich voorstelt en haar motivatie voor de MR aangeeft.
Vraag aan de overige leden van de oudergeleding of ze willen kijken of de huidige tekst
van zichzelf nog juist is.

Actiepunt Ilse: Aanleveren stukje voor de website
14. Vaststellen volgende vergaderingen
De volgende vergadering is vastgesteld op maandag 16 november 2016
Notulist: Leenke de Blaeij
15. Einde vergadering ;
De voorzitter sluit de vergadering om 21.27 uur.

