MR-vergadering notulen
Datum
Tijd
Voorzitter
Verslag
Aanwezig

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

1. Opening.
2. Mededelingen: De notulen waren de vorige keer in een ander bestandsformaat
(odt), graag in een doc.bestand. Mensen met een Macbook kunnen deze dan niet
of lastig openen.
Punt 6 komt te vervallen, hoort niet op deze agenda. Dit zal in 2020 gebeuren
(eens in de 4 jaar).
3. Notulen 07-05-2019: Het protocol over Social Media wordt aangepast i.v.m. de
nieuwe privacywet. Het team staat achter een Instagramaccount van de school.
Echter wachten we eerst op het aangepaste protocol en ondernemen dan actie
voor een nieuw Instagramaccount.
Puntje 9 over de samenwerking met de OR volgend schooljaar: Het idee was in
eerste instantie om het jaar gezamenlijk af te sluiten. In deze vergadering
ontstond het idee om samen met de OR het schooljaar te starten. Christianne
neemt contact op met Marcia van de OR.
De acties rondom het nieuwe groene schoolplein lopen. De aanvraag voor
subsidie kan ingediend worden. In september gaat de werkgroep weer samen
zitten en wordt er o.a. een flyer gemaakt. Daarna worden de mensen benaderd.
Er wordt bijv. iemand geregeld voor het ontwerpen van een tekening.
4. Ingekomen stukken/mail: geen
5. Evaluatie schooljaarplan 2018-2019: Deze hebben we samen doorgenomen.
6. Evaluatie schoolplan 2016-2020: Vervalt en verschuift naar volgend schooljaar.
7. Vakantieplanning: Akkoord & definitief (studiedagen worden nog met het team
besproken)

Kermis
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

9 sept. / 10 sept. 2019
21 okt. / 25 okt. 2019
23 dec. / 3 januari 2020
24 feb. / 28 feb. 2020
13 april 2020
27 april / 4 mei 2020
5 mei 2020
21 mei en 22 mei 2020
1 juni 2020
20 juli / 28 augustus

8. 40 jarig bestaan Wis en Wierig: Op 2 november 2019 bestaat ons schoolgebouw
40 jaar. De school zelf is echter al ouder. We gaan er op een feestelijke manier
aandacht aan besteden dat ons gebouw dan 40 jaar bestaat. Het team kijkt of dit
binnen het thematisch onderwijs (feesten & herdenken) past. Er komt deze week een
stukje in de Nieuwsbrief en een aparte mail. Kim heeft zich namens het team al
opgegeven voor het mee helpen denken & organiseren. Ook wordt er een oproep
naar ouders gedaan. Wordt vervolgd.
9. Samenwerking met de OR, jaarafsluiting: Het voorstel is om op maandagavond 7
oktober samen het schooljaar te starten. Eerst vergaderen we als MR en OR apart en
komen als laatste vergaderpunt samen.
10. Punten voor de volgende vergadering:
-40-jarig bestaan gebouw Wis & Wierig;
-social media / Instagramaccount;
-jaarplanning 2019 / 2020;
11. Rondvraag:
Blijft de MR-geleiding qua personen volgend schooljaar hetzelfde: Ja, Paul (ouder) en
Kim (leerkracht) hebben volgend schooljaar hun laatste (3e) MR-jaar.
Kan er volgend schooljaar ook op een andere avond dan altijd de dinsdag vergaderd
worden? Ja, de woensdagavond komt bij iedereen goed uit.
Actiepunten:
-Christianne neemt contact op met Marcia van de OR over een gezamenlijke start van het
schooljaar. Het voorstel is maandag 7 oktober;
-Het team verstuurt deze week een mail over het 40-jarig bestaan en er komt deze week
(morgen) een stukje in de Nieuwsbrief;
-Het team (werkgroep talentontwikkeling) bespreekt of het 40-jarig bestaan in het
thematisch onderwijs past (volgende teamvergadering);
-Rineke gaat bekijken hoeveel budget er is voor het feest van het 40-jarig bestaan;

-Christianne noemt 6 woensdagen op als voorstel voor onze nieuwe vergaderdata volgend
schooljaar.

