Notulen
MR vergadering 13 oktober 2015
Aanwezig: Jacqueline (bij bespreken schoolplan)
Anouk, Marlijn, Eelco, Manon en Monique
Vaststellen notulen
Openbare notulen zijn vastgesteld en door Monique online gezet.
Update actiepunten vorige bijeenkomst
- Marlijn werkt visie/missie uit.
- Verdeling onze school in de GMR: Marlijn en Thea zitten in de algemene GMR. Eelco in
werkgroep financiën en Lonneke Paijens in werkgroep personeel. Marlijn zal de eerste
vergadering meegaan voor overdracht.
- Er is op onze school nog geen welkomsbrief voor nieuwe kleuters. Monique heeft een opzet
gemaakt en zal deze doormailen. Graag jullie reactie hierop.
- Mediawijsheidlessen worden nu gegeven in groep 7 en 8. Voor lagere klassen zijn deze lessen
niet geschikt. Dirk heeft echter aangegeven dat zijn contract met BasisBuren in 2016 afloopt
dus er volgen nog maar 2 lessen. Wat dan?
- Eelco past de vergaderdata aan in de planning en de cyclus wordt aangepast.
- Leerkrachten hebben doorgegeven dat ouders graag iets over SEO in het maandnieuws
willen zien. Dit gebeurt dus inmiddels. Ook willen ze graag meer lezen over creativiteit in de
klas. Monique mailt dit door aan leerkrachten. Jacqueline gaat uitzoeken hoe ze dit creatief
in het schoolplan kan verwerken.
Schoolplan
Jaarplan is doorgenomen en aanpassingen zijn door Jacqueline verwerkt.
- MR wil graag financiële inzage. In maart zal er volledige zekerheid wat betreft de budgetten
per school komen. Daarna kan er een schoolbegroting gemaakt worden.
- Jacqueline licht toe dat er een verbouwing komt. In het leerplein zal er een extra privéruimte
worden gecreëerd.
- MR ouders willen graag eens kwaliteitskaarten zien. Leraren nemen deze volgende MR
vergadering mee.
- Jacqueline zorgt voor een WMK format, dit kunnen we gebruiken/aanpassen voor een
ouderenquête.
Uitnodiging avond BasisBuren
BasisBuren organiseert dinsdagavond 10 november een avond over krimp. Ze willen graag dat alle
scholen vertegenwoordigt zijn. Graag minimaal 3 leerkrachten en 4 ouders (MR/AC). Marlijn,
Jacqueline, Manon en Monique gaan sowieso. Monique mailt collega’s. Jacqueline vraagt AC ouders.
Mededelingen
- MR vindt het fijn als Jacqueline elke vergadering het eerste half uur aanwezig is.
- We willen graat een reflectie op de MR. Hoe gaat het met ons? Wat doen we? Wat kan
beter? Enz.
- Marlijn wil graag per mail van alle MR leden ontvangen wat we vonden van de eerste MR
cursusavond. Heeft de avond aan je verwachtingen voldaan? Wat heb je gemist? Wat wil je
de tweede avond leren/horen? Graag alles doormailen.

Actiepunten
- Marlijn werkt visie/missie uit.
- Iedereen: welkomsbrief kleuters lezen en reactie/tips mailen naar Monique.
- Eelco: planning en cyclus aanpassen.
- Monique: leerkrachten mailen over crea in maandnieuws en over bijeenkomst krimp.
- Manon, Monique: kwaliteitskaarten meenemen volgende vergadering.
- Jacqueline: WMK format geven.
- Jacqueline: AC ouders vragen voor 10 november.
- Iedereen: Marlijn mailen over MR cursus.
Volgende afspraak: 17 november ouderavond 19.30 uur.

