Notulen MR-Vergadering
Datum
Aanwezig
Directie
Afwezig
Notulen

: 13-03-2018.
: Oudergeleding: Silvia, Paul, Claudia
: Personeelsgeleding: Marian, Kim, Willemien.
: Rineke
:
: Willemien.

1. Opening.
De vergadering wordt geopend door Claudia
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
3. Notulen 23-01-2018 .
Rouwprotocol nog niet opgevraagd
Afspraak met Nienke Vollema (GMR) is gemaakt. Zij komt op 22 mei.
Contact met Bob betreffende schilderwerkzaamheden is gelegd (april)
De notulen worden goedgekeurd.
4. Begroting 2018.
We nemen met elkaar de begroting door en Rineke geeft uitleg bij een aantal punten
Inhoudelijk zijn er geen bijzonderheden.
5. Schoolgids 2017-2018.
De MR verleent instemming.
Er worden aanvullingen gedaan. Zijn er nog meer aanvullingen mail deze dan z.s.m. aan
Rineke door.
6. Tussenevaluatie schooljaarplan 2017-2018.
Het schooljaarplan komt voort uit het schoolplan 2016-2020.
In het schooljaarplan 2017-2018 kun je de voortgang van de ontwikkeling van de school
lezen.
Eind van het jaar komt er opnieuw een evaluatiemoment.
7. Vakantieregeling.
De vakantieregeling is nog niet rond. GMR heeft instemmingsrecht
8. Verkeersveiligheid en parkeerproblematiek.
Er zijn opnieuw reminders naar Tamara Otten gestuurd. De actiepunten vanuit de schouw
van 13 december zijn:
• Verlichting 2de gedeelte fietspad
• Hekken aan het einde van het fietspad
• Oversteek Pelgrimstraat

Ook de OR wil meedenken.
Wat willen wij? Wij willen op korte termijn een afspraak met Tamara Otten en
de wijkagent. De “lus”kan weg en aan de achterkant vd school “Hogeweg” ook graag
verlichting.
Nu de werkzaamheden bij Gaanderwijs achter de rug zijn is daar nu meer
parkeergelegenheid. Als er weer klachten komen over het parkeren , een stukje
in de nieuwsbrief plaatsen
Verkeersveiligheid en parkeerproblematiek zijn 2 verschillende zaken.
Wij als MR richten ons op de verkeersveiligheid.
9 .Punten voor de volgende vergadering.
• Bezoek Nienke Vollema vanuit de GMR
• Formatie
• Nieuwe MR verkiezingen
• Verkeersveiligheid.
10. Rondvraag.
Geen vragen.

