Verslag MR 1
1-10-2018
Aanwezig: Christian, Mark, Marc, Roy, Marjolein, Mieke, Bianca, Addy
Opening door de voorzitter
De eerste MR-bijeenkomst van dit schooljaar.
Voor Mark is dit zijn laatste MR. Hij wordt bedankt voor zijn inzet en bijdrage.
Mededelingen directie
● de oktober-telling is ingeleverd. Het afgelopen jaar zijn er veel verhuizingen geweest.
Het leerlingaantal blijft vrijwel gelijk.
● de Leren Loont-subsidie verantwoording is gedaan.
● de verbouwing had 1 oktober als einddatum. Diverse zaken zijn gerenoveerd: de
verwarming, luchtventilatie en CO2-regulatie, de gang/hal/trap bij nummer 9.
● AVG: er is een brief uitgegaan over o.a. het delen van foto’s die met een
schoolactiviteit door ouders zijn gemaakt (schoolreis bijv.)
Mededelingen personeel
De Kerst-in op zondag wordt door een groot deel van het team als belastend ervaren.
De Kerst-in op zich is prima, goed geregeld, heel gezellig; kan het ook op een ander
moment, bijv. op vrijdagmiddag?
MR-oudergeleding begrijpt het standpunt. Het voorstel van vrijdag van 16-18 uur gaat
voorgesteld worden bij de AC.
Evaluaties
Ouderfeest: was geslaagd.
Aandachtspunten: overlast bij de buren, open houden voor meerdere doelgroepen.
Begroting
De MR heeft de kascontrole gedaan. Uit de controle wordt geconcludeerd dat de
administratie kloppend is. We complimenteren de penningmeester.
Ook de begroting van de AC voor het nieuwe schooljaar is gedeeld.
De penningmeester is afgetreden, wat inhoudt dat de AC nu geen penningmeester meer
heeft. De MR gaat op zoek naar een nieuwe penningmeester. In de mededelingenbrief
komt een oproep.

MR-oudergeleding
Op de oproep voor kandidaatstelling hebben 3 ouders gereageerd. Er wordt een
verkiezing uitgeschreven.
Verslag MR 6
Goedgekeurd
Het MR-werkplan wordt voor het nieuwe schooljaar aangepast.
TSO komt als agendapunt op MR 25 maart: welke vragen hebben ouders?
Het jaarverslag moet gedeeld worden met ouders; er is geen info-deel meer op de
algemene ouderavond.
In de nieuwsbrief kan de info uit de MR-vergadering met ouders gedeeld worden en op
de site.
Jaarplan
Voor de volgende vergadering staan de expressie-vakken op de agenda voor het tweede
deel van de vergadering.
Rondvraag
● graag meer structuur in de vergaderingen: tijd per onderdeel aangeven, meer to-thepoint blijven, efficiëntie.
● het initiatief voor de uitdagende projecten voor groep 7/8-leerlingen zijn zeer goed
ontvangen
● Marc is de voorzitter van de volgende vergaderingen

Vergaderdata:
1 oktober – 19 november – 21 januari – 25 maart – 13 mei – 24 juni
Graag het leeswerk eerder, bijvoorbeeld een termijn van een week.
Tijdbewaking bij de agendapunten.
Agenda een week vóór de vergadering.
Bij de stukken vermelden of er een dead-line is.
Werkverdeling bespreken.
Agendapunten voor MR 2:
onderdelen van het jaarplan: expressie-vakken
jaarplan: wie gaat dit samenstellen
is er een penningmeester?

