MR-vergadering notulen
Datum
Tijd
Voorzitter
Verslag: Kim
Aanwezig
Afwezig

: 12 maart 2019
: 19:30-21:30 uur
: Christianne
: Christianne, Paul, Corien, Rineke, Karin & Kim
: Simon

1. Opening;
2. Bezoek Nienke Vollema (contactpersoon GMR Stichting IJsselgraaf); Nienke stelt zich aan de
nieuwe ouders voor als secretaris van de GMR. Zij is zelf personeelslid en zoekt nog
versterking vanuit de ouders voor de GMR. Zij willen zich samen inzetten voor de
organisatie, het beleid en alles wat IJsselgraaf breed is. Ook komt er jaarlijks een aantal keer
een Nieuwsbrief uit waarin de GMR communiceert wat zij de afgelopen tijd hebben gedaan.
Daarnaast zet Nienke zich in bij de werkgroep over het werkverdelingsplan. Dit plan komt
nog naar de scholen. Nienke heeft volgende week weer een afspraak met de werkgroep
staan. Overigens moet het werkverdelingsplan wel echt van de school zelf zijn. Nienke vertelt
dat er nu een schema is samengesteld waaraan twee scholen gekoppeld zijn, dit om op
sterkte te komen qua GMR-leden aantal. Daarnaast hebben Petra van IJsselgraaf & Lucy van
PRO8 een gesprek gehad (Zij komen eens in het half jaar samen). De fusie is voorlopig
afgeblazen i.v.m. te veel leerlingen op beide scholen. GMR hoort nog te weinig van personeel
terug. GMR hoort nog te weinig van de achterban. Christianne gaat deelnemen aan de GMR.
3. Mededelingen; -Jill (LIO-stagiaire) mag blijven tot aan de zomervakantie.
4. Notulen 26-02-2019; -De notulen worden goedgekeurd.
5. Ingekomen stukken/mail; -Zijn er deze keer niet (de laatste vergadering was kort hiervoor)
6. Jaarplanning; tussenevaluatie: Deze wordt per kopje doorgenomen. Zie hiervoor het
schooljaarplan 2018 – 2019.
7. Begroting; zie hiervoor het begrotingsdocument van 2019. Rineke licht deze toe.
8. Brainstormacties toekomst Wis & Wierig; -Gesponsord Facebookbericht binnen de
omgeving (kost een paar tientjes); -Gezamenlijk persberichtje over activiteiten zoals

Koningsspelen; -Boekje/folder over de beide scholen in het dorp bij huisarts, tandarts e.d.
neerleggen; -Schoolgebouw/plein opknappen (dat zien ze in het dorp) --> 17 mei komt er
meer duidelijkheid over de pleinsubsidies tijdens een bijeenkomst met de provincie.
Conclusie: Het visueel maken werkt het meest.
9. Punten voor de volgende vergadering; -Formatie;
-brainstormacties PR Wis & Wierig;
-evalueren jaarplan 2018 - 2019;
-evalueren schoolplan 2016-2020;
-vaststellen vakantieregeling 2019-2020 (concept)
10. Rondvraag.
ACTIEPUNTEN:
-Er komt een stukje in de Nieuwsbrief over het open houden van W&W;

