Notulen MR-vergadering
Datum: 07-03-2017
Aanwezig:
Oudergeleding:
Ivo van Alphen, llse van den Berg,
Personeel geleding: Anita van den Heuvel, Els Hoogendam, Leenke de Blaeij
Adviserend lid:
Ingrid Monnee
Afwezig MK: Natasja de Vlaming
Notulist: Leenke de Blaeij
1

Opening (19.30 uur)

2

Vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld.

3

Vaststellen notulen
De notulen zijn goedgekeurd en kunnen op de website geplaatst worden.

4

Actiepunten
• Actiepunt Anita – aanpassingen in het jaarverslag zetten en op de website plaatsen.
• Actiepunt Ingrid – een overblijfmoeder uitnodigen voor de volgende vergadering.
• Actiepunt Anita – notulen op de website plaatsen. Aanpassen dat Nicole Rozendaal in augustus
2017 gaat beginnen met de Daltoncursus.

5

Post
• Info MR nr 4, december 2016
• Folder VOO scholing
• Brief VOO over wijzigingen in het WMS

6

Overblijf
Ingrid neemt contact op met Ilona en vraagt naar een financieel overzicht van de overblijf. Is er een
duidelijke administratie en een onderbouwing voor de inkomsten/uitgaven? Tijdens de volgende
vergadering wordt er een overblijfmoeder uitgenodigd om te evalueren hoe het nu gaat op de overblijf
en of er nog bijzonderheden zijn. Dit willen we jaarlijks terug laten komen. Ingrid nodigt iemand van de
overblijf uit.

7

Mededelingen vanuit de directie
• Aangezien Marijke Sprokkereef nog aan het re-integreren is zal Lena Keijzer fulltime gaan werken.
• De kinderen van groep 8 hebben zelf een disco georganiseerd. Iedereen was erg enthousiast.

8

GMR nieuws
Het veiligheidsbeleid is vastgesteld.
De gesprekscyclus die plaatsvindt tussen het personeel en de directeuren is aangepast. Het ene jaar
zal er een functioneringsgesprek plaatsvinden en het volgende jaar een beoordelingsgesprek.

9

Dalton nieuws
Leenke en Ingrid zullen in mei weer naar de Dalton Leiderschaps2daagse gaan. Het thema van dit jaar
is: Het parallelle proces.
Woensdag 15 maart vindt de Nationale Daltondag plaats. De kinderen uit groep 8 geven de rondleiding
aan alle geïnteresseerden.

10 Rondvraag
• Ivo :Wat waren de bevindingen van het onderzoek van Lena Keijzer over het geven van
godsdienstlessen in de onderbouw op Onder de Wieken? Er is geen draagvlak bij de leerkrachten
om alleen christelijke lessen te geven. Wel staan de leerkrachten ervoor open om lessen te gaan
geven over verschillende godsdiensten. We moeten erover na gaan denken hoe we dit structureel
kunnen gaan doen. Het zou strategisch gezien weleens een hele goede keuze kunnen zijn.
• Ilse: • Anita: • Els: • Leenke: • Ingrid: 11 Vaststellen volgende vergadering
De volgende vergadering is vastgesteld op maandag 08-05-2017 om 19.30 uur.
Notulist: Natasja de Vlaming

12. Einde vergadering
De vergadering wordt gesloten om 20.45 uur.

