Notulen MR-vergadering
Datum
Aanwezig
Directie
Afwezig
Notulen

: 2 oktober 2018
: Oudergeleding: Claudia, Paul & Corien
Personeelsgeleding: Willemien, Karin, Simon & Kim
: Rineke
: Silvia
: Kim

1. Opening:
Voorstelrondje. De nieuwe leden worden voorgesteld.
Oudergeleding: Corien komt in de plaats van Claudia (heeft 4 jaar in de MR gezeten).
Personeelsgeleding: Karin komt in de plaats van Willemien (heeft 3 jaar in de MR
gezeten) en Simon vervangt tijdelijk Marian.
Het team heeft twee goede studiedagen gehad (Thinking for Learning & Taal in
Blokjes).
2. Mededelingen:
Marian heeft een half jaar onbetaald verlof opgenomen. Na de kerstvakantie komt zij
weer terug.
Silvia is gestopt met de MR.
3. Notulen 28-06-2018:
M. Ro. is schoolondersteuner/assistent.
De nieuwe vergaderdatums zijn gewijzigd. Dit moeten zijn:
-27 nov.
-22 jan.
-12 mrt.
-7 mei
-2 juli
Opmerking: In de notulen voortaan geen volledige namen meer gebruiken. Eerste
letter van de voornaam en de eerste twee letters van de achternaam.
4. Ingekomen post:
Er zijn brieven gekomen van oud-medewerksters/vrijwilligsters Angelika en Joke. Zij
zullen van de MR een brief terug ontvangen. Claudia schrijft een concept-brief en
stuurt deze naar de MR-geleding waarin zij wijzigingen kunnen toepassen.
5. Taakverdeling, vaststellen vergaderdatums:
Claudia (oudergeleding, voorzitter MR) neemt na 4 jaar afscheid. Willemien
(personeelsgeleding, secretaris MR) neemt na 3 jaar afscheid. Silvia (oudergeleding)
neemt na 1 jaar afscheid i.v.m. verhuizing naar andere school.

Karin volgt Willemien binnen het team op. Corien volgt Claudia op en Simon vervangt
Marian tijdelijk.
Corien vraagt C. Ho. als opvolgster van Silvia. Er komt ook een vacature in de
Nieuwsbrief.
Karin & Kim nemen om de beurt de rol als secretaris op hen. In de volgende
vergadering wordt besproken wie de rol van voorzitter op zich neemt. Paul wordt
penningmeester.
N.B.: Op onze website staat een linkje van de MR. Rudolf regelt een nieuwe
mail/account voor de nieuwe ouders (zij kunnen dan ook in Sharepoint).
6. Activiteitenplan MR:
Deze staat op de site/Sharepoint en moet gewijzigd worden. Karin & Kim gaan dit
doen en zullen vervolgens de nieuwe versie bij Rineke indienen.
7. Verkeersveiligheid:
Rineke & Caroline hebben volgende week een gesprek met T. Ot. over de
verkeersveiligheid rondom school maar ook over de speelplaats, het gevaarlijke
fietspad en de verkeerslus. Er is een oproep gedaan voor verkeersouders. Helaas
(nog) geen aanmeldingen. Het idee is ontstaan om een ludieke actie met de kinderen
te bedenken (wordt vervolgd). Tevens is het idee ontstaan om parkeervakken te
maken en ouders toch weer te vragen om minder met de auto te komen (indien
mogelijk). Het is nu wel rustiger geworden rondom school (hoewel het herfstachtige
weer er nu wel aankomt).
8. Rondvraag:
-Een aantal ouders maken zich zorgen om de grootte van de kleuterklas. Ze wilden dit
graag via een MR-lid van de oudergeleding benoemt benoemd hebben. De
kleuterklas heeft momenteel 22 kinderen en dat is nog geen aanleiding om een
tweede kleutergroep te mogen starten.
-Er wordt ook benoemd dat veel nieuwe ouders in het dorp horen dat Wis & Wierig
snel bij Gaanderwijs zal intrekken. Hier is echter voorlopig geen sprake van.
Belangrijk is om duidelijkheid naar alle ouders te scheppen via de Nieuwbrief. Rineke
pakt dit op.
We moeten een statement naar buiten zien te brengen dat dit nog lang niet het geval
zal zijn. We denken er allen goed over na hoe we dit op een geschikte en nette wijze
kunnen doen (wordt vervolgd).
De aftreders Claudia & Willemien worden nogmaals hartelijk bedankt voor hun grote
inzet binnen de MR. Ze krijgen een bloemenbon namens de MR.
N.B.: Claudia benoemt dat ze nog steeds benaderd mag worden voor vragen.
Willemien benoemt dat ze Karin & Kim bij zal praten over de taken van secretaris.

9. Punten voor de volgende vergadering:
• Vervolg verdeling taken & verwelkoming nieuw MR-lid oudergeleding
• Activiteitenplan MR nieuw
• Verkeersveiligheid
• Relevante onderwerpen vanuit directie / actiepunten
• Statement bestaan Wis & Wierig
Actiepunten:
-Claudia:
concept-brief namens MR-geleding voor Angelika & Joke schrijven.
-Corien:
C. Ho. vragen als opvolgster van Silvia.
-Willemien: Stukje voor de nieuwsbrief schrijven i.v.m. vacature MR-lid oudergeleding.
Karin & Kim bijpraten over de taken.
-Rineke:
Rudolf vragen om nieuwe mail/account nieuwe MR-ouders.
Het regelen van het maken van de parkeervakken.
-Karin/Kim: Activiteitenplan MR wijzigen & nieuwe versie indienen bij Rineke.
Oude notulen aanpassen en voor de website naar Rudolf sturen.

