Notulen MR vergadering 11 december 2018 19.30
Aanwezig: Aukje (VZ), Monique, Ellen, Erik, Barbara, Linda, Karin
Afwezig: Evelien
1.Opening & vaststellen agenda
Ellen heeft Evelien de afgelopen 3 vergaderingen vervangen vanwege zwangerschapsverlof van Evelien.
Evelien heeft te kennen gegeven afscheid te nemen van de school en komt ook niet terug. Evelien neemt de
vrijdag voor kerst afscheid op school. Dank aan beiden voor alle inzet de afgelopen jaren.
Vanaf januari 2019 zal er een nieuw lid namens de lerarengeleding aan de MR deelnemen.
2. Mededelingen
 De nieuwsbrief is duidelijk verbeterd. De MR geeft aan het te waarderen als zaken als het afscheid van
Evelien en het besluit om gebruik te maken van het kleine leerplein voor de nieuwe kleutergroep
vooraf gecommuniceerd worden met de MR. Vraag is of het nodig is om de TSO zo prominent te benoemen in de nieuwsbrief. Buitenpret communiceert ook zelf richting de betreffende ouders.
 Het blijkt dat nog niet alle ouders aangemeld zijn bij de app Klasbord. Linda merkt op dat het de intentie is binnenkort ook schoolbreed te gaan communiceren via de app (communicatiewerkgroep bekijkt
dit).
 Er is in oktober een vergunning aangevraagd bij de gemeente. Het is niet duidelijk waar dit om ging.
Fietsenrek? Waarschijnlijk wel. Het fietsenrek en bijbehorende verkeerssituatie komt later aan bod.
3. Actiepunten & vaststellen notulen di 9 oktober
De notulen van 9 oktober worden vastgesteld.
Openstaande actiepunten:















Nog niet iedereen heeft formulier met toestemming afgegeven voor het gebruik van foto’s. Er wordt
wel rekening gehouden wie wel of niet toestemming heeft gegeven bij publicatie foto’s.
Nieuwsitems op de nieuwe site zijn aangepast.
Nieuw VO school komt niet in gemeente Buren. Aanvraag is afgewezen. Het is afwachten tot de wet
wijzigt.
Vergaderdata MR 2018/2019 zijn vastgesteld.
Vergaderdata Aukje met Jacqueline moeten nog vastgesteld worden.
RIenE wordt 2x per jaar voorgelegd aan de MR. Inplannen in schema
Introductie nieuwe MR Algemene Ouderavond 17 oktober Goede opkomst maar is dit wat ook
verwacht werd? Wellicht toch nog eens vragen waarom ouders niet komen. In app aankondigen (ook
portfolio bespreken).
Aukje bespreekt met Jacqueline nog even de communicatie rond Buitenpret.
Contact GMR Thea van Tuil en Ivo de Gier op agenda volgende bijeenkomst.
Schoolgids De MR geeft aan dat er nog wat aanpassingen nodig zijn. Deze zijn doorgegeven in de
vorige notulen.– is nog niet aangepast. Voor volgend schooljaar iets meer van deze tijd.
Communicatiewerkgroep ook betrokken.
Handleiding MR schrijven (n.a.v. cursus) Vermelden in nieuwsbrief namen en rolverdeling is gebeurd.
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4. Ingekomen stukken – verkeersveiligheid
Er zijn klachten over de verkeersveiligheid rond de school. Met het verplaatsen van de fietsenstalling is de verkeersveiligheid er niet op vooruit gegaan. Er is ook een brief over binnengekomen. Jacqueline heeft er een ochtend gestaan om mensen aan te spreken. Ze gaat met de politie/gemeente praten om te kijken wat er aan te
doen is. Wellicht een stopverbod. Het blijft nog een punt van aandacht.
5. Omvang leerlingen, tekort leraren en huisvesting (nieuwsbrief)
De MR geeft aan dat gebruik van het leerplein haalbaar is als de lange open kant (bij groep 3) dicht wordt gezet
met kasten (die nu aan de kant van de lerarenkamer staan)/ kluisjes (van bijv. groep 3) of dikke gordijnen (flexibel want kan open en dicht).
6. Strategisch beleidsplan

Op zich goed om dit op te zetten maar belangrijk wat er met de feedback wordt gedaan.
Meer aangeven waar elke school voor staat. o.a. Covey
We missen de herkenning specifiek voor onze school. Beter dus om dit meer toe te spitsen op de situatie bij de
diverse scholen.
7. Vergaderschema 2019
Volgende keer vaststellen (zie schema hieronder).
8. Vakantierooster

Is akkoord
2018/2019 Dit jaar vrijdag voor voorjaarsvakantie studiedag.
9. Punten voor Jaarverslag?

Strategisch beleidsplan bekijken
Besluiten nieuwe bepaaldatum. 1e vakantiedag weten wat de studievrije dagen zijn voor het volgende schooljaar.
Verkeersveiligheid
Wisseling MR Afscheid Ellen/ Evelien
10. Rondvraag - Opvolging & Afscheid Ellen (& Evelien) sluiting
De vergadering wordt gesloten. Nogmaals veel dank aan Ellen (& Evelien).
Volgende bijeenkomst op de agenda
 Nieuw MR Lid. (leraren)
 Samenwerking/terugkoppeling GMR in aanwezigheid van Ivo de Gier en Thea van Tuil
 Schoolgids
 Verkeersveiligheid
 Vergaderschema
 Punten voor het Jaarverslag
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Instemming

Advies

Jaarverslag 2015 - 2016
Jaarplan 2016 – 2017

Ter info

Vaststellen

11-10-2016
11-10-2016

Jaarverslag MR 2015 - 2016

11-10-2016

AMN eindtoets

15-11-2017

Jaarverslag 2016 – 2017
Jaarplan 2017 - 2018
Schooltijden 2018 - 2019

21-03-2018

Jaarverslag 2017/2018
Jaarplan 2018/2019

09-10-2018
03-07-2018

Jaarverslag MR 2017-2018?
Studiedagen 2018-2019

09-10-2018
03-07-2018

RIenE
Schoolgids 2018-2019

03-07-2018
09-10-2018

Jaarverslag 2018/2019

22-01-2019

Strategisch beleidsplan

11-12-2018

Schoolplan

11-12-2018

Jaarverslag MR
RIE

22-01-2019
22-01-2019
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AMN toets

22-01-2019

Studiedagen 2019/2020

25-06-2019

Schoolgids

25-06-2019
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