MR overleg (2016-2017, nr 12)
Datum: 5 september 2016
Aanwezig: Joep, Jeannette, Kelly, Ria en Nancy (notulant).
1. Opening en mededelingen:
*Allereerst een hartelijk welkom aan Kelly. Fijn, dat je de MR komt versterken.
*Na drie jaar nemen we afscheid van Bianca. We bedanken haar hartelijk voor haar
inzet. Vooral haar speerpunt ‘veiligheid in en om de school’ heeft de nodige aandacht
gehad en goede dingen opgeleverd. Bianca gaf aan met veel plezier in de MR plaats
te hebben genomen en heeft het als zeer prettig ervaren dat er naar je inbreng
geluisterd wordt.
2. MR
*Taakverdeling:
Voorzitter: Joep Meertens
Secretaris: Nancy van de Vorstenbosch
(notulen, agenda, website, post)
Contact O.V.: Jeannette Christiaanse
Contact mail: Jeannette Christiaanse
Verkiezingen: Jeannette Christiaanse
Verzorging JJ: Kelly van Donk
Activiteitenplan: Jeannette Christiaanse
Jaarverslag: voorzet Joep, afmaken gehele MR
*data MR-vergaderingen
1e 5 september 2016
2e
31 oktober 2016
3e 12 december 2016
4e
13 maart 2017
e
5
15 mei 2017
6e
26 juni 2017

Speerpunten bepalen
Jaarverslag afronden
Begroting, oudercafé/workshops don. 23 maart i.c.m. schoolproject
Formatie, vakantierooster, verkiezingen
Definitieve formatie
Jaarplan, schoolgids, jaarverslag

*speerpunten:
-Veiligheidsplan
-Ouderparticipatie
Eventueel nog aan te vullen op de vergadering van 31 oktober.
*start nieuwe schooljaar
We zijn goed gestart. De ontruimingsoefening is al geweest en verliep goed.
We zijn ook al naar de kerk geweest en ook dat ging prima!

*verkeerssituatie in en om de school
Blijft een aandachtspunt.

*schoolplan
Was door de MR goedgekeurd in de vergadering van 13 juni 2016 en wordt nu
ondertekend door de voorzitter.
3. Nieuws uit:
a) oudervereniging: b) het lerarenteam/directie: c) de GMR: 4. Binnengekomen stukken: Jeannette gaat de postmap verversen en geeft hem aan de eerste die hem kan gaan
lezen.
5. Actielijst vorige vergadering:
Wordt bekeken en samengevoegd met de nieuwe actielijst.
6. Rondvraag:
Kelly:
*De informatie van groep 3 kwam laat. Verzoek om die eerder te versturen.
*Wat doen jullie aan Engels op school?
Jeannette en Nancy vertellen dat alle groepen Engels krijgen en dat daar een opbouw
in zit zowel in tijd als in aanbod.
7. Sluiting
Actielijst
wat
Ouders bij inschrijving attenderen op publicatie foto’s (protocol
social media)
Prognose aantal kinderen mailen naar MR
Uitslag medewerkers-enquête in MT bespreken
Mail over ouderparticipatie van Joep doornemen
Mail over ouderparticipatie doorsturen aan Kelly
Postmap in orde maken
Postmap lezen
Notulen mailen aan MR, Mieke en team
Info voor JJ naar MR en Mieke mailen

wie
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