Notulen MR-vergadering
Datum: 08-05-2017

Aanwezig:
Oudergeleding:
Ivo van Alphen, llse van den Berg, Natasja de Vlaming
Personeelsgeleding: Anita van den Heuvel, Els Hoogendam, Ingrid Monnee ( adviserend lid)
Aanwezig op uitnodiging: Ilona van Dijk van het overblijfteam
Afwezig MK: Leenke van Aken
Notulist: Natasja de Vlaming
1. Opening (19.30 uur)
2. Vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld.
3. Vaststellen notulen
De notulen zijn vastgesteld.
4. Overblijf
Ilona geeft aan dat de groep regelmatig te groot zou zijn. Vaak veel kleuters, wat het intensiever maakt.
Af en toe hulp kunnen inschakelen van reserve overblijfmoeder. Overblijfouders weten regelmatig niet
van tevoren hoeveel kinderen er overblijven. Communicatie ouders, voor 10.00 uur doorgeven of kind
wel of niet overblijft. En uiteindelijke registratie aantal overblijfkinderen per dag.
Financiën lopen goed. Staat inmiddels een mooi bedrag op de rekening. Overblijf komt met idee om
daar iets van aan te schaffen voor de school. Bijvoorbeeld buiten speelgoed o.i.d.
We spreken af dat Ilona 2 keer per schooljaar aanwezig zal zijn bij de MR-vergadering. In het begin van
het schooljaar en aan het einde van het schooljaar.

5. Actiepunten
• Actiepunt Anita – Bij aanwezigheid Ilona van Dijk, overblijf aan het begin van de agenda.
• Actiepunten Ingrid – Via de nieuwsbrief ouders informeren over overblijf. Voor 10.00 uur doorgeven
kind wel of niet overblijven.
• Schoolgids en jaarplan gereed eerstvolgende MR-vergadering
• Actiepunt Els – neemt contact op met de secretaresse van Acis, Monique Koster, voor het
doorgeven van akkoord wijziging MR-regelement.
6. Post
• Info MR nr. 1, maart 2017
• Welkom op onze school, december 2016
• Magazine vereniging openbaar onderwijs, maart 2017

7. Jaarverslag
Geen opmerkingen.

8. Schoolgids
Volgende vergadering. Zo ook het jaarplan.

9. Groepsverdeling
De voorkeur van allen gaat uit naar:
Groep 1/2 25 leerlingen
Groep 3/4 28 leerlingen
Groep 5/6 20 leerlingen
Groep 6/7 20 leerlingen
Groep 8 25 leerlingen
Doordat groep 6 gesplitst wordt, geeft Ingrid aan dat de mogelijkheid er is om op vrijdagmiddag
deze klas samen te brengen. Mede voor het saamhorigheidsgevoel van de klas.

10. Mededelingen vanuit directie
• Leenke en Ingrid zullen a.s. 18 mei weer naar de Dalton managementcursus gaan. Het thema van
dit jaar is: Het parallelle proces.
• Marijke Sprokkereef gaat volgend schooljaar iets minder werken. 2 ½ dag of minder. Daardoor
komt er een stukje vacature vrij.
• Er komen nog steeds nieuwe inschrijvingen binnen voor onze school.
• Verzoek uit Zuid Korea om onze school te bezoeken. Het gaat hierbij om 4 Zuid-Koreanen van het
Dalton. Dit is erg bijzonder en zal op dinsdag 22-08-2017 na de zomervakantie plaatsvinden.
11. Concept medezeggenschapsregelement
Allen eens.
12. GMR nieuws
Geen.
13. Dalton nieuws
Leenke de Blaeij is als coördinator bezig geweest met een ‘Successenmuur’ in de lerarenkamer
over coöperatieve werkvormen.
14. Rondvraag
• Anita: Alle MR-leden worden uitgenodigd voor de eindejaarsmusical van groep 8.
• Els:• Ingrid: • Ilse:• Natasja: • Ivo:15. Vaststellen volgende vergadering
De volgende vergadering is vastgesteld op maandag 19 juni 2017 om 19.30 uur.
Notulist: Anita van den Heuvel
16. Einde vergadering
De vergadering wordt gesloten om 21.00 uur.

