Notulen MR
Vergadering: 27 september 2017
Aanwezig: Astra, Martijn, Ellen, Marja, Vivian, Carin en Saskia
Afwezig: Wendy
1. Opening
2. Mededelingen directie
- Inspectie: het bezoek van de inspectie en de berichtgeving daaromheen wordt besproken. Carin
vraagt of het bericht voldoende duidelijk was. Hier wordt instemmend op gereageerd.
- Verkeer: de huidige situatie is bedoeld als definitief. Dit betekent dat er geen zebrapad komt tussen
de Ardennen en de Loirestraat (voetpad schoolkant). Carin zal de gemeente uitnodigen om naar de
situatie te kijken en verzoekt de MR eveneens mee te kijken en op te letten wat er gebeurt en wat de
zorgen zijn.
- Financiën: directie neemt meerjarenbegroting door, deze moet nog met het bestuur besproken
worden. Intercom is begroot en goedgekeurd, maar moet nog ingevoerd worden. Gelet op de
wijzigingen voor het personeel, wil Carin dit op een rustiger moment, begin 2018 doen.
- Notulen 28 juni 2017, worden z.s.m. goedgekeurd zodat ze gepubliceerd kunnen worden.
3. Inkomende post
Geen inkomende post
4. MR Reglement
Bij deze vastgesteld.
5. Vergaderdata
15 november 2017
17 januari 2018
21 maart 2018
16 mei 2018
27 juni 2018
6. Jaarplan
Speerpunten voor de MR voor dit schooljaar zullen zijn:
Nieuw: NPDL
Verkeer
Kwaliteit van het onderwijs
Evaluatie passend onderwijs
7. Verkiezingen
Volgende week verkiezingen. Aantal kandidaten is hoopvol, de MR is benieuwd hoeveel mensen
daadwerkelijk zullen gaan stemmen. Er wordt zondag via het ouderportaal nog een herinnering
gestuurd. Instemming omtrent de gevoerde procedure.

8. Rolverdeling
Volgende vergadering in nieuwe samenstelling.
9. Lief en Leed document
De MR stelt een nieuwe lief & leed lijst vast.
Geconstateerd wordt dat Nicole en Yvonne geen afscheidskado hebben gekregen, zij krijgen dit
alsnog.
10. Wvttk / rondvraag
Geen punten
11. Volgende vergadering:
Digitalisering en social media. Saskia maakt korte bespreekmemo.
Rolverdeling + groepsfoto
Jaarplan
12. Sluiting

