Notulen MR-Vergadering
Datum
Aanwezig
Notulen

: 13-12-2016.
: Oudergeleding: Dorine, Claudia en Bob.
Personeelsgeleding: Willemien, Angelika en Thea.
: Thea
Actie

1. Opening
De vergadering wordt geopend door Dorine.
2. Mededelingen
De Ouderraad heeft een bedankje gestuurd voor de traktatie bij de OR-vergadering
op 28 november j.l.
Rineke is nog deels in de ziektewet. Adrie vervangt haar.
Nienke Vollema komt 17 januari op de MR-vergadering.
3. Notulen 15 november 2016
De oudertevredenheidspeiling ,die in het voorjaar afgenomen gaat worden, wie
maakt deze? Bob en Claudia maken een opzet. Claudia kijkt of we via een forum
met elkaar hierover kunnen mailen.

Bob en
Claudia

4. Het schooljaarplan 2016-2017
In het voorjaar wordt er een oudertevredenheidspeiling digitaal afgenomen voor
het kwaliteitsbeleid. Deze wordt 1x in de 4 jaar afgenomen. Het is tevens het plan
om in 2018-2019 een leerlingtevredenheidspeiling te houden.
Dorine geeft aan dat er heel veel gepland is dit schooljaar, maar Rineke geeft aan
dat we een slag moeten slaan om leerlingen binnen te halen.
Dorine
5. Toekomst W&W: Missie/Visie
Dit staat in het schoolplan. Met de kaarten 2030 kwamen we tot deze
kernwaarden.
6. Activiteitenplan MR en Jaarverslag MR
Dit punt wordt volgende vergadering besproken, omdat deze niet met de agenda
waren verstuurd.
De website staat vol oude MR verslagen. Deze moet aangepast worden. Thea
neemt contact op met Rineke en Rudolf.
7. Reglement MR
Dorine kijkt hiernaar en zal het nieuwe reglement bij Stichting IJsselgraaf opvragen.
Per 1 januari 2017 gaat er een nieuw reglement in. Dorine vraagt dit na bij Nienke
Vollema. We nodigen haar dan ook uit om een vergadering (13 dec of 17 jan) bij te
wonen.
8. Verkeersveiligheid
Geen verdere informatie.

Dorine

9. Bouwbord
Rineke vindt het een heel goed initiatief en adviseert om budget van de MR
hiervoor te realiseren. Plek voor het bord is de hoek Watertapweg/ Hoofdstraat. Dit
is van de gemeente, maar Bob heeft al een aanvraag ingediend. De toestemming
zal dan voor 6 maanden zijn. Kosten €80 + frame buizen.
Wat de vervolgstappen om de kracht van Wis en Wierig naar buiten te promoten?
10. Punten voor de volgende vergadering
Bob heeft ook aangegeven dat hij graag de bruine muren in school wil opfrissen.
Susan van de OR kijkt wat er financieel mogelijk is.
Aan het personeel wordt gevraagd of we met een andere bril willen kijken naar wat
er veranderd/verfrist kan worden binnen school. Er komt een lijstje in de
personeelskamer waar deze ideeën op geschreven kunnen worden.

Thea

Bob

Punten voor de volgende vergadering.
 Activiteitenplan MR
 Jaarverslag MR
 Reglement MR
 Verkeersveiligheid
 Bouwbord
 Avondvierdaagse

Rondvraag
Dorine: We hebben van IJsselgraaf een brief over de begroting gekregen dat deze
niet meer per kalenderjaar, maar per schooljaar zal gaan lopen.

Thea

