Notulen MR-Vergadering
Datum
Aanwezig

Afwezig
Notulen

: 23-01-2018.
: Oudergeleding: Silvia
Personeelsgeleding: Kim, Willemien.
Rineke
: Oudergeleding: Paul, Claudia.
: Personeelsgeleding: Marian.
: Willemien.

1. Opening.
De vergadering wordt geopend door Silvia i.v.m. afwezigheid van Claudia
2. Mededelingen.
• Adrie neemt op 8 februari afscheid van Wis en Wierig en gaat naar de
Plattenburg. Ouders kunnen van 14.00 uur tot 15.00 uur afscheid van haar
nemen. Daarna is er nog een gezellig samenzijn met het team. We geven
samen met de OR een bos bloemen.
• Binnen de stichting is er gekeken naar het leerlingenaantal voor 2018-2019.
We hopen net boven de 5 ½ groep te komen.
• De begroting is nog niet rond. Medewerker op de afdeling financiën is ziek.
• Rineke is bezig met het bijstellen van de schoolgids.
• Rouwprotocol is dit aanwezig?
3. Notulen 28-11-2017 .
Kleine aanpassing. De notulen worden verder goedgekeurd.
4. Begroting.
We schuiven dit punt door naar de volgende vergadering.
5. Voortgang onderwijskundige ontwikkeling.
Voor de kerst is er weer een studiedag geweest over T4L. In de verschillende bouwen
is een thema bedacht waar op dit moment aan gewerkt wordt in de groepen .
De onderbouw werkt aan het thema ziek zijn. De middenbouw heeft het thema
ridders en kastelen. De bovenbouw het thema wereldwonderen. De basisvakken
vinden op de ochtend plaats en op de middag wordt er thematisch gewerkt.
kinderen leren vragen stellen en zijn onderzoekend bezig. Op 30 april zal dit een
vervolg krijgen
Op 2 februari is er een studiedag planmatig werken vanuit de doelen voor de groepen
1-2-3. De doorgaande lijn groep 2-3 zal ook aan bod komen
6. GMR
De bijeenkomst heeft dit jaar plaats gevonden op 15 januari. Wij zijn hierbij
niet aanwezig geweest. Herman Nieuwenhuis heeft een voorlichting gegeven over
de ervaringen met medezeggenschap in de nieuwe situatie waarin basisscholen

samenwerken met peuterzalen en anderen in hetzelfde gebouw.
De GMR kan elk jaar ook aanschuiven bij de MR. We gaan Nienke Vollema
vragen om op 22 mei bij ons aan te schuiven. Zij kan ons dan vertellen waar de GMR
op dit moment mee bezig is.

7. Verkeersveiligheid.
Op 13 december is de schouw geweest vanuit de gemeente. Paul is hierbij aanwezig
geweest. Er is nog geen verslag vanuit de gemeente. Paul heeft al 2 reminders gestuurd.
8. Punten voor de volgende vergadering.
• Begroting
• Schoolgids
• Evalueren (tussentijds) jaarplan-schoolplan
• Vakantieregeling
• verkeersveiligheid
9 .Rondvraag:
Bob vragen voor schilderwerkzaamheden

