Notulen MR-vergadering
Datum:
13-03-2017
Tijdstip:
19.00 uur – 20.00 uur
Voorzitter:
Ilse
Notulist:
Ine
Aanwezig:
Maarten, Ilse, Leonieke, Rob, Leontine, Ine
Ellen vanuit de OR
Afwezig:
Ria
1. Opening
Ilse opent de vergadering.
2. Notulen vorige vergadering 06-02-2017
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.
3. Mededelingen vanuit OR
 Koningsdag: De vraag vanuit de gemeente is om dit jaar de festiviteiten te starten op het
schoolplein van onze school. Het is een ongelukkig moment, omdat het in de vakantie valt.
Het schoolplein is ter beschikking, maar we gaan er geen leerkrachten mee belasten.
Binnen de OR is er ook geen animo. Maartje van de Broek (buurvrouw van Ria), neemt contact op
met Ria om de sleutel op te halen.
 Pannenkoeken dag: Nina en Lydwin regelen dit. Komt donderdag 16 maart terug op de
vergadering van de OR. Mieke is aanspreekpunt.
 Enquête schoolfotograaf: Er zijn 43 reacties, iedereen is tevreden!
4. Verslag GMR
Geen opmerkingen.
5. Mededelingen vanuit directie
 Inkrimping: We gaan terug naar 6 groepen. Het uitgangspunt is dat de groepen niet groter worden
dan 30 leerlingen. De manier zoals in de huidige groep 2-3 wordt gewerkt willen we als voorbeeld
stellen. Om ons goed voor te bereiden komen er nog 2 studiedagen: Kansrijke combinatiegroepen.
Bij de volgende vergadering is het totaalplaatje klaar en wordt het instemmingsformulier
ondertekend door de MR.
 Vakantierooster: De eigen uren moeten nog worden ingevuld.
 Gesprek met ouders over communicatie: Het traject met ouders is bijna afgerond. De definitieve
versie met afspraken is naar ouders en leerkrachten gestuurd.
 PRODAS Studiedag: Open Space. Er zijn 24 stellingen, leerkrachten bedenken van te voren vragen.
Met elkaar in gesprek om de toekomstvisie van PRODAS vast te stellen. Verder is er een lezing
'Alleen ga je sneller, samen kom je verder', worden de toekenningen uit het innovatiefonds
uitgereikt, is er een presentatie van de activiteiten o.b.v. eerder uitgereikte innovatiebudgetten,
wordt een film over het LEO- onderwijs vertoond en is er een spreker over persoonlijk leiderschap.
 Office 365: Leerkrachten volgen op school 2 x een cursus.
 Ingrid (huishoudelijke dienst) heeft per direct ontslag genomen. Eigenlijk per 1 april, maar Ingrid
heeft nog vakantiedagen. De uren van Ingrid worden niet ingevuld. We hebben nog 15 poetsuren
over. Het wassen van de ramen en het in de was zetten van de vloeren wordt uitbesteed.



Joke stopt per 1 september.

6. Onderwijskundig experiment of project
Het beleid is geformuleerd en blijft ongewijzigd. We blijven een gezonde school, kinderen brengen
allemaal fruit mee naar school.
Milieutechnisch willen we overstappen van pakjes naar plastic bekers. Ellen bespreekt dit in de OR.
7. Ouderpanel voorbereiden
Stelling 1: Intekenen voor activiteiten, het zijn altijd dezelfde die het doen
Stelling 2: Kinderen uit groep 7/8 en hun ouders moeten brigadieren
Stelling 3: Ik wil de rapporten alleen nog maar digitaal
Stelling4: Ik kies mijn school puur op basis van afstand
Ilse, Rob, Leonieke en Ellen nemen de organisatie op zich. Ellen bespreekt het donderdag 16 maart in
de OR. Datum ouderpanel: Dinsdag 16 mei 20:00 uur-21:30 uur.
Uit iedere groep worden 3 ouders benaderd om deel te nemen aan het ouderpanel. Dit zijn andere
ouders dan de ouders die gevraagd zijn voor het communicatie traject.
8. Rondvraag
Geen.
Datum volgende MR vergadering: Maandag 8 mei 2017 om 19.00 uur.
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Schoolplein beschikbaar tijdens Koningsdag:
Maartje van de Broek (buurvrouw van Ria),
neemt contact op met Ria om de sleutel op
te halen
Milieutechnisch willen we overstappen van
pakjes naar plastic bekers. Ellen bespreekt
dit in de OR
Ouderpanel voorbereiden
Stellingen zijn bekend. Datum is gepland:
dinsdag 16 mei 20:00 uur-21:30 uur
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