Notulen MR-vergadering
Datum
Aanwezig
Verslag

: 27 november 2018
: Oudergeleding Christianne, Paul en Corien
Personeelsgeleding Caroline, Simon en Karin
: Karin

1. Opening:
Christianne stelt zich voor.
2. Welkom nieuw MR-lid / taakverdeling (wie wordt de voorzitter?):
Christianne wordt de nieuwe voorzitter.
Ze gaat zich verdiepen in de reglementen en denkt na over de startcursus.

3. Mededelingen:
Rineke is herstellende van een knieoperatie.
De GMR bestaat nog maar uit 4 leden en functioneert nauwelijks meer.
Op een oproep voor een tuinwerkgroep hebben zich twee ouders aangemeld, T. v
T. en S . H.
Vanmiddag is overleg geweest met T.O van de gemeente, de Buha,
afgevaardigden van de OR, het team en de tuinwerkgroep over de mogelijkheid
van een groene speelplaats naar voorbeeld van Doetebol in Doetinchem.
Tijdens het T4L thema Wonen en Bouwen hebben kinderen ontwerpen gemaakt
van een groene speelplaats en ook die zijn meegenomen in het overleg.
Duidelijk is dat de realisatie valt en staat met de toekomst van Wis en Wierig.
Bestuurders van IJsselgraaf en Pro 8 gaan in overleg en een uitspraak volgt voor
de kerstvakantie.
4. Notulen 02-10-2018:
Punt 4: De brief naar A en J is nog niet verzonden, C is hier nog niet aan toe
gekomen.
Karin neemt over een week nogmaals contact op met C.
punt 5: Simon vraagt Rudolf om Sharepoint te updaten
Nieuwe notulen worden via de mail verstuurd, goedgekeurde notulen komen in
Sharepoint.
Punt 7: Verkeersveiligheid is een steeds terugkerend punt waar geen oplossing
voor is. De verkeersgroep is niet van de grond gekomen en er is geen budget
meer.
We kunnen alleen blijven aangeven bij T.O van de gemeente waar de knelpunten
liggen en vragen naar de mogelijkheid van belijning van parkeervakken.
Christianne gaat via tommyboy.nl op zoek naar een ludiek verkeersbord.

Het punt Verkeersveiligheid komt niet meer op de agenda.

5. Nieuw activiteitenplan:
Het activiteitenplan wordt op kleine punten bijgewerkt en naar Rineke verstuurd,
zodat het tijdens de volgende vergadering vastgesteld kan worden.
Caroline neemt met Rineke het punt Jaarplan op.
6. Verkeersveiligheid:
Besproken onder punt 4
7. Toekomst / statement o.b.s. Wis & Wierig:
Er is onrust en onduidelijkheid over de toekomst van Wis en Wierig.
Rineke heeft met Petra Kraaijenbrink gesproken en het streven is voor de
kerstvakantie duidelijkheid te geven.
Bij de volgende vergadering komt dit punt terug op de agenda.
8. Punten voor de volgende vergadering:
• we maken gebruik van een standaard agenda
• vaststellen van het jaarplan
• toekomst/statement o.b.s. Wis en Wierig
9. Rondvraag:
Christianne: de lege lokalen ogen donker en leeg, dat geeft geen goede uitstraling
naar buiten toe. Is het een idee om ze in te richten als themalokaal?
We zullen er op letten dat de lampen elke morgen aan gaan en eventueel iets op
de ramen schilderen. De themainrichting blijft in de hal.
Christianne vraagt na te denken over de manier van communiceren naar ouders.
Wij geven aan via de Nieuwsbrief, email en de groepsapp te communiceren en dit
bevalt goed.
Corien: juf Wendy is nu twee weken ziek, er zijn verschillende invallers. Is er geen
vast team van invallers?
Caroline legt uit dat we blij mogen zijn dat er iemand voor de groep staat omdat
inval een groot probleem is.
Simon zegt dat dit voorlopig zijn laatste MR vergadering is omdat Marian weer
terugkomt.
Actiepunten:
• Karin neemt contact op met C over de brief aan A en J.
• Simon neemt contact op met Rudolf over Sharepoint
• Christianne gaat op zoek naar een ludiek verkeersbord
• Karin werkt het activiteitenplan bij en mailt dit naar Rineke.
• Caroline bespreekt met Rineke het jaarplan

