Notulen MR-Vergadering
Datum
Aanwezig
Notulen

: 21-3-2017.
: Oudergeleding: Dorine en Claudia.
Personeelsgeleding: Willemien, Angelika en Thea.
: Thea

1. Opening
De vergadering wordt geopend door Dorine.
2. Notulen 17 januari 2017
Deze worden vastgesteld. Actiepunten gaan er vanaf voordat het op de website
komt.
3. Tussentijdse evaluatie 2016-2017
Samenwerking met PRO8 is op het gebied van activiteiten van JOGG, Beweegwijs,
Koningsspelen etc.
5 april is er weer een gesprek over de samenwerking.
Het jaarplan en onderwijskundige ontwikkelingen worden besproken.
In het nieuwe schooljaar komt Hettie Lichtenberg uitleg geven over T4L op een
informatieavond voor de ouders.
4. Begroting 2017
Deze wordt besproken.
5. Verkeersveiligheid
Dit onderwerp wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
6.PR Wis en Wierig
Dit onderwerp wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
We moeten wel een tijdspad hieraan hangen en ook de punten, die op het lijstje in
de personeelskamer hangt.
Claudia neemt contact met Bob hierover op.
7. Terugblik avond GMR
Wij hebben een verslag gekregen over deze avond.
Petra Krajenbrink opende deze vergadering en ging daarna weg.
De GMR heeft een eventuele gezamenlijke cursus volgen om de kosten te drukken,
niet opgepikt.
Dorine stuurt Nienke Vollema hier nog een mail over.
8. Regelement MR
Deze is ontvangen.
9. Website MR
De notulen van dit schooljaar, het jaarverslag van 2015-2016 en het activiteitenplan

staan nu op de website. Claudia zal de foto, die van de MR gemaakt is, naar Thea
sturen zodat deze ook op de website kan.
10. Avondvierdaagse
Er is hierover overleg met de OR en directie geweest. Het gesprek is als heel prettig
ervaren. De ouders, die de Avondvierdaagse regelen, ervaren als het grootste
probleem: de kinderen van het schoolplein te verzamelen, zodat ze naar de Pol
kunnen gaan om te kunnen starten. Misschien is het een idee om iemand van de
organisatie te laten komen om de ouders uit te leggen wat hun taken tijdens de
Avondvierdaagse zijn. Misschien kunnen de leerkrachten oefenen met lopen voor
de Avondvierdaagse. Misschien kan Anita hulp van Carola C vragen. Dorine neemt
contact met Marcia op.
11. Ingekomen brief
Deze wordt besproken. Claudia maakt een opzet en stuurt deze brief naar Dorine.
Zij zal deze dan naar de andere MR-leden mailen.
Punten voor de volgende vergadering.
 Verkeersveiligheid
 PR Wis en Wierig
 Avondvierdaagse
 Functioneren van onze MR.

Rondvraag
Geen.

