Notulen MR-Vergadering
Datum
Aanwezig

Notulen

: 28-11-2017.
: Oudergeleding: Claudia, Paul, Sylvia
Personeelsgeleding: Marian, Kim, Willemien
Rineke aanwezig eerste gedeelte van de vergadering
: Willemien

1. Opening.
De vergadering wordt geopend door Claudia
2. Mededelingen.
• Ouderavond T4L heeft plaats gevonden op 07-11-2017. Hettie
Lichtenberg en het team verzorgden de avond. Er waren positieve
reacties van ouders.
• We hebben een nieuwe mini informatiegids. Er zijn sessies met het team
geweest,waar staan we voor en wat doen we. Ook het ouderpanel is erbij
betrokken.
• Zorgvuldig zijn met het plaatsen van foto’s
• Rineke heeft een begrotingsgesprek gehad op het bestuurskantoor.
In januari 2018 kunnen we dit in de MR bespreken.
• Graag agenda punten overleggen
• Factuur MR cursus ontvangen
3. Notulen 24-10- 2017.
Rouwprotocol is nog niet opgevraagd.
Document Klokkenluiders staat op de site van Ijsselgraaf.
Notulen worden goedgekeurd.
4. Jaarplan 2017-2018.
Het schoolplan 2016-20120 wordt voor 4 jaar gemaakt. De MR heeft
instemmingsrecht. Het jaarplan 2017-2018 is ter kennisgeving aan de MR.
De doelen zijn in dit plan aangepast en in maart 2018 zal de evaluatie plaats
vinden. We lopen samen het jaarplan door en Rineke geeft uitleg.
5. Nieuw MR reglement.
Het aangevulde document wordt akkoord bevonden en kan getekend worden.

6. Vaststellen activiteitenplan MR
Het aangevulde document wordt akkoord bevonden en kan getekend worden.

7. Verkeersveiligheid.

Paul heeft contact gehad met Tamara Otten. De werkzaamheden zoals destijds
beschreven zijn afgerond. Bij Tamara en de wijkagent is bekend dat de uitrit van
het fietspad op de Watertapweg geen veilige indruk geeft mede doordat je hier
uitkomt op de kiss &ride zone. Door de wijkagent is al voorgesteld om hier een
soort sluis te plaatsen aangezien er ook auto’s gebruik van maken. Tevens staan er
met enige regelmaat auto’s geparkeerd op de kis &ride zone.
Over de aanpassing van de kruising Pelgrimstraat zijn bij de gemeente al klachten
binnen gekomen.
Er is binnenkort een schouw (13 december) om de werkzaamheden te evalueren.
Tamara wil met de wijkagent een keer aansluiten bij de MR vergadering
(23januari?).
Paul gaat over dit alles in overleg met Rineke en maakt een concept voorstel
over vervolg.

8. Social Media
• Aandacht voor plaatsen foto’s.
• App etiquette afgesproken bij een aantal groepen,

9. Bijwerken website en inlog MR mail.
• Notulen en jaarverslag aan Rudolf doorgegeven om te plaatsen op website
• Mail MR versturen naar MR mail

10. Punten voor de volgende vergadering.
• Begroting
• Verkeersveiligheid

11 .Rondvraag:
Geen

