Notulen MR-vergadering
Datum: 28-11-2016
Aanwezig:
Oudergeleding:
Natasja de Vlaming, llse van den Berg,
Personeel geleding: Anita van den Heuvel, Els Hoogendam, Nicole Rozendaal
Adviserend lid:
Ingrid Monnee
Afwezig MK: Ivo van Alphen
Notulist: Els Hoogendam
1

Opening (19.30 uur)
Wegens ziekte van Ivo zit zal Ingrid Monnee optreden als voorzitter.

2

Vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld.

3

Vaststellen notulen
De notulen worden vastgesteld. De notulen van de vorige vergadering moeten nog op de website
worden geplaatst.
Actiepunt Anita – notulen op de website plaatsen.

4

Actiepunten
• Actiepunt Anita – aftreedschema nog rondsturen.
• Actiepunt Ilse en Michel – kascontrole overblijf. Ingrid neemt contact op met Michel v.d. Schans.
• Er is inmiddels een ouder van de Eendragt die zich aangemeld voor de GMR.
• Het actiepunt van de vorige vergadering (voor volgend jaar motivatiebrief van MR naar ouders
nieuwe ouder ook duidelijk wat de avond inhoudt en hoe belangrijk het is?)blijft staan voor de
volgende jaarvergadering.

5

Post
• Info MR nr 3, oktober 2016
• Email vernieuwde WMS van Ingrid Monnee

6

Overblijf
Ingrid neemt contact op met Michel v.d. Schans voor de kascontrole. Verzoek aan Ilona en Diana om
de financiële situatie goed in kaart te gaan brengen. Staat alle info op de laptop en is er een wachtwoord?
De overblijf blijft standaard op de agenda staan. Twee keer per jaar wordt de overblijf besproken en
wordt er gekeken naar de financiën. Er moet jaarlijks een plan/begroting gemaakt worden om het
overzicht te houden over de kosten en baten, rekening houdend met zaken als de vrijwilligersvergoeding, inkoop eten, kosten EHBO e.d. Michel en Ilse voeren eerst de controle uit, daarna kan er een
begroting gemaakt worden.
Er zijn inmiddels standaard informatiebrieven naar de ouders gestuurd en weer ingeleverd. Dit draait nu
goed.
In het jaarverslag moet het stuk over de overblijf nog worden aangepast. Daarna kan het op de site.

7

Mededelingen vanuit de directie
• Wij zijn ambassadeschool voor de ‘Gezonde schoolpleinen’.
• Er is een minicongres geweest op onze school met vier directeuren en twee medewerkers van
het IVN. Allen waren enthousiast over de aanpak en het resultaat van de herindeling van ons plein.
• Er komt een nieuw project: ‘De gezonde buurt’. Enkele andere Acis scholen gaan hiervoor
inschrijven.
• Marijke Sprokkereef zal naar verwachting eind januari 2017 weer volledig inzetbaar zijn. Tot die
tijd is zij aan het re-integreren.
• Eind april zullen er in groep 1/2 35 kinderen zitten. Er is extra begeleiding voor die groep aangevraagd.
• Vanaf 19 december is er weer schoolmelk.
• De berichtgeving over het schoolfruit op de nieuwsbrief was wat onduidelijk. Op dinsdag, woensdag
en donderdag is er schoolfruit.

8

GMR nieuws
Het veiligheidsbeleid is aangepast.
Het verschil tussen de peuterspeelzaal en de kinderdagopvang gaat in 2018 verdwijnen. Dit zal
vooral consequenties hebben voor de peuterspeelzalen.
Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een Integraal Kindcentrum [IKC], waarbij
de voorschoolse educatie wordt gekoppeld aan het basisonderwijs en alles onder 1 directeur gaat
vallen. Obs De Blieken gaat fungeren als pilot.

9

Dalton nieuws
• Er is een tweede studiedag geweest over Coöperatieve werkvormen.
• Ingrid heeft op de pabo in Zwolle een cursus gegeven over visiteren.
• Nicole Rozendaal gaat in augustus 2017 beginnen met de Daltoncursus.

10 Rondvraag
• Krijgen de ouders van de overblijf dit jaar nog een kerstpakket? - Ingrid gaat dit regelen.
• De groepsdynamiek in groep 5 / 6 lijkt niet optimaal. Wordt daar actie op ondernomen? – Marald
Mens is hier al bij betrokken geweest en heeft adviezen gegeven. Tot eind januari neemt Sharon
Weeda groep 6 twee keer in de week een ochtend apart. Ingrid is af en toe in de klas aanwezig. Er
lijkt inmiddels verbetering zichtbaar.
11 Vaststellen volgende vergadering
De volgende vergadering is vastgesteld op maandag 06-03-2017 om 19.30 uur.
Notulist: Natasja de Vlaming
12. Einde vergadering
De vergadering wordt gesloten om 21.00 uur

