Notulen MR vergadering
Datum: 14-11-2017
Aanwezig: Mart, Winet, Kitty, Sandra, Suzanne, Lieke
Afmeldingen: Hannelore (met afbericht)
Toehoorders:
Ruimte
Flex 1

Voorbereiding
Mart

Onderwerp
Doel
19.00 uur Opening (Suzanne)
 Notulen MR vergadering 2509
 Mededelingen
o Personele zaken
o Verkiezingen GMR
o Schoolklimaat
o Schoolplein

Voorzitter
Suzanne

Besluiten

Tijdbewaker
Mart

Acties

Verslaglegging
Mart

Tijd

Opmerkingen zijn verwerkt in
de notulen.

Eigenaar

Communicatie

Mart

Personeel
Antoinette re-integreert
Vakleerkracht muziek Mariska
neemt afscheid per 01-12. Er
komt geen extra formatie vrij,
omdat we al extra formatie
hebben gekregen dit
schooljaar.

GMR
De oudergeleding heeft
geen interesse om zitting te
nemen in de GMR. Er worden
verkiezingen uitgeschreven.

Z.s.m.

Sandra
en
Suzanne

Klaar in de
meivakantie
Directie

Via nieuwsbrief

Schoolklimaat
Onderzoek naar ombouw
van warmtepompen naar
koelpompen. Andere optie is
8 airco's plaatsen.

Tijdens een
ontruimingsoefening testen.

BHV.
T.z.t.

Schoolplein
Na een aantal weken zijn
ouders en kinderen gewend
aan de nieuwe situatie.

Kunnen kinderen snel
genoeg door de hekken aan
de voorkant i.v.m. een
calamiteit?

De Kloosterstraat gaat
binnenkort open voor
verkeer i.v.m. oplevering van
de huizen. Verkeerssituatie

Winet

Als plan van
aanpak
bekend is.

wordt met directie en
gemeente besproken.

19.15 uur Tropenrooster (Winet)
De MR geeft advies over het
concept tropenrooster.
19.30 uur Formatief toetsen
(Mart)
De intern begeleider informeert
de MR over het verandertraject
formatief toetsen. De MR geeft
advies.
20.00 uur Rondvraag (Suzanne)
Sandra

Feedbackpunten worden
door de MR meteen
aangepast in het concept
tropenrooster.
Mart neemt de MR mee in
het verandertraject 'formatief
toetsen.'

Vanuit de oudergeleding
van de MR komt de wens om
ook gesprekken zonder
kinderen te kunnen plannen.
Deze feedback hebben we
vaker gekregen. De PMR
bespreekt het in het team en

Vastgesteld door de MR

Mart houdt de MR op de
hoogte.

Loopt

Mart

Via MR
vergadering

Mart

Via MR
vergadering

deze wens wordt
meegenomen in het
verandertraject formatief
toetsen.
Suzanne

Hoe is de stakingsdag
gegaan 5 oktober?
Nieuwe staking wordt na 5
december bekend gemaakt.

