Notulen MR vergadering van 17-09-2014

Aanwezig:

Renee, Josefien, Antonette, Paula, Rogier, Edwin, Helen, Theo
en Peter

1. Opening
Voor het eerst door Edwin om 20.00 uur.
2. Algemene mededelingen en afspraken
Edwin gaat voortaan één week voor de vergadering een gesprek aan met Theo. Op
deze manier kan de agenda (met eventuele bijlagen) op tijd bij iedereen binnen
zijn.
Het MR reglement en statuut kunnen op de website (Antonette).
3. Vaststellen vergaderdata
Zie onderaan deze notulen.
4. Info vanuit de directie
Theo geeft aan dat we een goede start hebben gemaakt dit jaar. Inclusief een
‘vlucht duiven’……
We zitten redelijk ruim in de formatie. Mede door de startersbeurs van Mitch.
Hierdoor kunnen verschillende combinatiegroepen tijdens instructiemomenten
worden ondersteund. Dit loopt al erg goed.
Er is op dit moment zelfs nog een stukje formatie over. Er wordt gekeken hoe
dit zo goed mogelijk kan worden ingezet.
Paula geeft aan dat Mitch tijdens de info-avonden niet is voorgesteld. Het was
beter geweest als dit wèl was gebeurd.
Alle ouders hebben weer de bijlage schoolgids en de jaarkalender gekregen.
Paula heeft foutjes gevonden in de bijlage schoolgids. Ze speelt deze door aan
Theo.
Edwin merkt op dat er vaak in de bijlage schoolgids staat, dat er door
omstandigheden dingen niet zijn afgemaakt. Dit is op het moment de eerlijke
weergave van de werkelijkheid. Theo gaat kijken wat er op dit gebied kan
verbeteren.
Op gebied van huisvesting is er nog geen enkele duidelijkheid. Wèl is duidelijk
dat de scholen in onze gemeente nog steeds met krimp te maken hebben.

Het stukje hierover in de krant was in elk geval te voorbarig!
Theo is aan het kijken hoe we ons lege lokaal (groep 8 vorig jaar) kunnen
omtoveren in een goed uitgerust technieklokaal. Dit zou dan een tech-lab voor
alle scholen van de stichting moeten worden. Theo zoekt nog naar de benodigde
financiële middelen.
4. Notulen vorige vergadering (7 mei 2014)
Het jaarverslag van de MR is nog niet klaar. Rene en Paula zijn hier nog mee
bezig.
Notulen worden verder goedgekeurd en worden op de website geplaatst.
5. Financieel jaarverslag MR 2013-2014
Josefien heeft het financiële jaarverslag klaar. Dit wordt toegevoegd aan het
jaarverslag.
6. Parkeerbeleid en veiligheid
De verkeerssituatie rond de school wordt tijdens haal- en brengtijden steeds
zorgelijker. Auto’s staan op de stoep of rijden te hard etc. etc.
Edwin gaat namens de MR een brief aan ouders en gemeente opstellen. Melding
van dit probleem is in dit geval de eerste stap die we als MR willen gaan nemen.
7. Ingekomen stukken
MR magazine (2x)
8. GMR
Leeg (De GMR vergadert morgen pas).
Josefien zal voortaan de stukken van de GMR doorsturen die belangrijk zijn voor
ons als MR.
9. Rondvraag
Rene gaat even opzoeken wat de inlog is van onze MR mailbox.
10. Sluiting
21.05 uur.

Vergaderdata: (start steeds om 20.00 uur)
12 nov 2014
8 jan 2015
26 feb 2015
14 apr 2015
4 jun 2015
8juli 2015(etentje)

