Notulen MR vergadering 8-nov-17
1. Opening en mededelingen
MR
2.Vaststellen agenda
3.  Notulen 13-9-2017

4. Ingekomen stukken

5. GMR terugkoppeling

6.Mededelingen directie

7. Mededelingen personeel

8.Sterrenschool - vervolgstappen

De GMR wil in themavorm proactief betrokken zijn bij
veranderingen.
Jaarverslag en agenda zijn nog in concept en worden nog
compleet gemaakt.
Dit keer nog geen bijzonderheden. De rol van voorzitter wordt per
toerbeurt gedaan.
Niels is langdurig afwezig
Er zijn sollicitatieprocedures voor de LB- functies. Vanuit De
Bijenkorf Caroline en Laura voorgedragen. Marika is in haar rol
als intern begeleidster bezig met groepsbezoeken. Aan de hand
hiervan wordt de groep besproken. Dit wordt als positief ervaren
door zowel leerkrachten als IB.
De peuterschool start in januari. Het lokaal wordt in dezelfde stijl
ingericht als het lokaal van groep 3. Het geld van de huur is te
besteden door De Bijenkorf.
De muziekgelden zijn niet toegewezen. Ondanks dat zijn de
muzieklessen wel gestart en is de subsidie opnieuw
aangevraagd.
Het project Nijntje beweegt bij de kleuters
Schaatsen voor water groep 6,7,8
Er komt een kerstmarkt, anders dan normaal in de ochtend. Er
wordt geld ingezameld voor Buitenwereld.

Na een enthousiaste stap is het een domper dat een vrije week
niet mogelijk blijkt.
Er zijn weinig reacties van ouders gekomen op de mededeling.
Op het schoolplein schijnt er wel wat rumoer te zijn ontstaan.
Ouders zijn wat huiverig geworden om voor te stemmen. Ronald
stelt voor om de verplichte overuren op te nemen weg te laten,
zodat ouders niet verplicht een vrije dag hoeven op te nemen.
Hierdoor maken kinderen meer uur, maar dat mag.
Voorstel is om 09-11 de enquete eruit te doen en dat er per gezin
één stem uitgebracht mag worden. De enquete wordt vanuit de
MR mail verstuurd door jet (in de BCC!!).
De tekst en data moet worden aangepast. Ook het team heeft
besloten door te willen gaan met het concept van de
Sterrenschool en de pilot. De studiedag in februari wordt
opgeheven. In de mail: In mei wordt er opnieuw naar de mening

9. Ouder Tevredenheidsenquête

10. Jaarplan MR 1718

11. Communicatie MR (website,
nieuwsbrief)
12. Nieuwe schoolgids-update
13. MR Mail

14. OV

gevraagd van ouders en dan wordt besloten of het definitief
wordt.
De enquete wordt op stichtingsniveau uitgezet. Tussen Sint en
Kerst wordt de vragenlijst verzonden.
Graag kijken welke vragen wel/niet verplicht ingevuld dienen te
worden.
De juiste data MR en GMR staan al vermeld.
Jaarverslag 16-17 moet nog worden gemaakt. Linda gaat hier
naar kijken en vraagt Ton om eventuele aanvullingen.
Linda vult de besproken punten aan.
De Kopij is besproken en staat in de agenda.
Notulen moeten openbaar worden gemaakt, deze worden
gedeeld op de website (naar lesley sturen).
Schoolgids wordt door Hetty aangepast. Kon niet in Word
worden omgezet.
Mailtjes die direct beantwoord kunnen worden, mogen
beantwoord worden met MR leden in BCC. Mailtjes met punten
die besproken moeten worden beantwoorden: antwoorden dat het
besproken gaan worden op de MR vergadering op: (datum) en
dat er dan teruggekoppeld zal worden.
De MR wilt geen brievenbus.
Samenwerking OR en MR: Mocht er een korte terugkoppeling
nodig zijn, is het mogelijk om de OR als een klankbord te
gebruiken. Omdat deze ouders meer betrokken zijn bij activiteiten
binnen de school en in contact staan met de ouders.

Actiepunten
Hetty past het ICT protocol voor de ouders aan en zal deze op de website plaatsen.
Schoolgids wordt door Hetty aangepast.

