Notulen MR vergadering
Datum: 15-11-2017
Aanwezig: Martijn, Ellen, Wendy, Mindy, Thijs, Vivian, Saskia
Afwezig: Marja

1. Opening
2. Voorstellen nieuwe leden
3. Mededelingen directie
- Inspectie
- Boeiend onderwijs: januari komt een ouderavond.
- Invalpool: de invalpool is leeg. Dat betekent dat bij ziekte er geen vervanging is. Nu wordt vaker
verdeeld over de andere klassen, al is dat zeer onwenselijk. Directie en IB-ers voor de klas doet de
directie principieel niet omdat dit rechtstreeks ten koste van de kwaliteit gaat. De focus ligt op toch
mensen binnenhalen, al dan niet via ouders (die hoeven niet meer dan ook beschikbaar te zijn voor
andere scholen), goed contact met Pabo, detachering enz enz. Vooralsnog betekent dit dat er soms
ook naar huis gestuurd wordt.
- Martijn meldt dat de garage dit weekend open stond en dat daar onjuiste jongeren rondhingen.
Carin is zich hier bewust van en doet er alles aan om dat te verbeteren
4. Notulen vorig vergadering
AP Martijn: notulen op de website.
5. GMR gerelateerde zaken. Geen.
6. Memo sociale vaardigheden op social media
Door een MR-lid is een memo ingebracht met als doel aandacht te vragen voor sociale vaardigheden
op social media. Deze memo wordt goed ontvangen. Besloten wordt hier een speerpunt van de MR
van te maken, aangezien dit een punt is dat over een langere periode aandacht behoeft. MR zal in
overleg treden met de directie en ICT groep om te bespreken wat er nu al wel en (nog) niet op de
school gedaan wordt met social media.
7. Taakverdeling
Voorzitter: Martijn en Thijs
Secretaris: Mindy
Fysieke stukken voor MR: Wendy (vakbladen e.d.) Actiepunt Wendy: uitzoeken of deze vakbladen
digitaal kunnen worden verstrekt.
Notulist: Saskia (Mindy achtervang)
Penningmeester: Saskia
Beheer website: Martijn + Mindy
Brievenbus: Ellen
Prikbord: Vivian
Lief & Leed: Ellen
Etentje: Wendy en Marja
Alle leden: aandragen agendapunten, inlezen, op de hoogte houden van relevante stukken.
8. Jaarplan
Pagina 10: jaartallen moeten gewijzigd worden.
Er wordt input gegeven op de begroting, deze wordt op een aantal punten aangepast.
Thijs, Mindy en Vivian gaan de MR start-cursus doen.

Speerpunten 2017/2018
- NPDL
- Kwaliteit onderwijs en evaluatie passend onderwijs
- Sociale vaardigheden social media
Input Thijs: zou graag groenere schoolpleinen zien met minder steen dan nu. Bespreekpunt i.v.m.
meerjarenbegroting. Op agenda januari.
Input Mindy: tijdens inspectie vanuit ouders veel commentaar op schoonmaak. Bespreekpunt voor
met de directie volgende vergadering (januari).
9. Rondvraag/ wvttk
10. Sluiting vergadering

