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Nr. Onderwerp
1
Opening, agenda en mededelingen
 Jan Willem wil graag de bereikbaarheid van de school aankaarten.
Dit wordt in de rondvraag opgenomen.
2
Notulen vergadering 09-12-2015
 Ad 5 Jan-Willem heeft plaatsgenomen in OWI en niet in F&F.
3
Ingekomen post
 Er zijn in een keer 3 MR magazines geleverd. Rianne gaat deze
eerst lezen. Rianne mailt interessante artikelen en geeft ze dan aan
Kelly.
4
Nieuws van de directie
 Brief directiewisseling is gemaild.
 Fedor gaat de beheerstaken voor de drie scholen op zich nemen.
 Brandmeldinstallatie is gecontroleerd.
 Bij de rapporten van groep 6 t/m 8 krijgen de kinderen een
overzicht mee van de behaalde cito resultaten. Zo krijgen ouders
een beeld van de leerontwikkelingen van hun kind. André en Rianne
gaan navragen bij het team hoe dat bevallen is.
 School heeft een nieuwe website
5
Organisatiestructuur/ plaatsingscommissie
 Rianne en Kelly hebben in de plaatsingscommissie gezeten. Zij
hebben vooraf een format doorgenomen voor het gesprek. Er zijn
vier kandidaten geweest. Alle 4 de kandidaten pasten binnen het
functieprofiel. Uiteindelijk is er voor Wilma Vissenberg gekozen.
Zij had de meest duidelijke visie op hoe je meerscholendirecteur
zou moeten zijn.
6.

7.

Nieuws uit:
 GMR/F&F/P&O/OWI:
 Geen nieuws

Verkiezingen
 Patrick stelt zich herkiesbaar.

Actie

André
Rianne

Voor de zomervakantie zouden de verkiezingen geregeld moeten
worden. Rianne gaat kijken hoe dat zou moeten.
Rondvraag en sluiting
 Parkeerbeleid Er zijn nu te veel mensen die de Hendriklaan als
openbare weg zien. Dat geeft gevaar. De MR zou graag
parkeerplekken langs de weg zien. Parkeerbeleid gaat André op de
website zetten
 Kleuteringang: Daar is het druk. De kapstokken staan in de weg.
 Ziekmelding: De school is telefonisch slecht bereikbaar. Daar moet
wat voor bedacht worden. Rianne en André koppelen dit terug naar
het team.
 Hoe gaat groep 3 komend jaar worden? (m.n. Grootte groep, hierop
is nog geen duidelijkheid).
 Kelly’s foto ontbreekt nog op de site.
 Er komt een MR whattsapp groep, alleen voor gevallen met hele
snelle actie.
 Het is handig als we een keer met de MR van de Bavo overleggen.


8.

Rianne

André

Rianne en
André

Patrick

Notulen gemaakt door: André Klarenbeek

Schema voor het schrijven van infotekst
11 maart
15 april
20 mei
24 juni

André
Kelly
Rianne
Jan-Willem/Patrick

Actielijst schooljaar 2015-2016
1.

Datum
19-03-15
18-02-16

5.

10-06-15

10.

14-10-15

actie
Ontwikkelingen rondom topstructuur in de gaten
houden. Bespreken bij nieuwe ontwikkelingen.
Structuur van de GMR wordt komend jaar onder
de loep genomen. Alle scholen hadden moeite met
het tempo van de doorontwikkeling. De
communicatie en de voorbereiding op dit soort
zaken moet beter en helderder.
In verband met het invoeren van het vijf-gelijkedagen model in het leerkrachtenteam de discussie
stimuleren over wat er gewenst is ten aanzien van
pauzes ed.
Contact zoeken/houden met ouderraad en
sponsorcommissie

houder
Laura

André

Patrick

status
Ontw.
volgen

15.

09-12-15

16

18-02-16

Intakegesprek met kleuterouders na ongeveer 6
weken. Rianne gaat navragen hoe e.e.a. nu loopt.
Na overleg met directie stukje op website zetten
over parkeerbeleid

Rianne
André

Besluitenlijst 2015-2016
datum

besluit

1
2

14-10-15

Vrije dagen verhuizing zijn akkoord

14-10-15

Schoolplan is goedgekeurd

3
4

14-10-15
09-12-15

1e concept vakantierooster 2016-2017 is goedgekeurd.
Aanschaf boekenkasten van sponsorgeld is goedgekeurd.

Volgende vergadering: woensdag 13 april.

