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1. Opening en vaststelling agenda
Jette vraagt of de Pietendiscussie op de agenda kan. Wendy zet dit ertussen. Dit wordt
agendapunt 8.1.
2. Ingekomen stukken / lief en leed
Er zijn geen bijzonderheden.
3. Notulen MR, GMR en team
Notulen MR: we kijken naar de actiepunten.
- er is dit jaar weinig animo voor de godsdienstlessen, te weinig aanmeldingen
waardoor het dit schooljaar niet van start gaat
- er is voor de vakantie een stukje naar de ouders gegaan, zodat wij aan de wettelijke
verplichting om ouders te informeren hebben voldaan
- schoolbreed is er zeer enthousiast gereageerd op een gezamenlijk project, dit zullen
we dit schooljaar opstarten
- volgens deze MR is er op GVO/HVO gebied niet echt behoefte van ouders, we zullen
derhalve nogmaals een informatief stuk plaatsen in de nieuwsbrief (rond januari) om
te inventariseren voor het volgend schooljaar.
- het snoepje van het overblijven komt volgende week maandag op de
teamvergadering
- verder vinden we het belangrijk dat de notulen van de laatste vergadering voor de
vakantie eerder op de site komen, daarom gaan we deze volgend jaar via de mail
goedkeuren.
Notulen team
- de notulen van de eerste vergadering zijn nog niet doorgestuurd, Jette en Froukje
hebben deze ook niet ontvangen, Roos kijkt of zij deze wel heeft en zal deze dan,
indien mogelijk, doorsturen
- wij vragen ons af het het OV punt van de laatste vergadering, waarbij er meer
kandidaten worden gevraagd, aandacht behoeft. Dit is inmiddels al aangevuld.
Notulen GMR
- er zijn geen notulen te bespreken.
4. Schoolplan 2015-2019
- Het schoolplan is nu definitief en Wendy heeft haar handtekening gezet. Deze hoeft
verder niet door het bestuur goedgekeurd te worden.
- Vanuit het schoolplan is het jaarplan gemaakt met de prioriteiten van dit schooljaar.
Jette zal deze via de mail sturen.
5. Schoolgids 2015-2016
De schoolgids staat al op de site en heeft al een goedkeuring gehad. Wendy moet
hier alleen nog haar handtekening op zetten.

6. Informatiedagen januari 2016
- De zaterdag blijft gehandhaafd.
- Gekoppeld aan de openingstijden van de peuterspeelzaal, zal er ook een
doordeweekse dag komen.
- Zijn er ideeën over hoe we ouders hierheen krijgen? O.a. spandoek voor het raam,
iets bij de rotonde, iets aan het hekwerk (beter zichtbaar dan op de school), lokale
weekbladen (worden benaderd). We denken verder en komen hier nog op terug.
7. Begroting 2016
- Jette heeft morgen het eerste gesprek.
- Waar zou de MR geld aan willen besteden? O.a. aan een nieuwe geur van het
schoonmaakmiddel van de wc’s, meer groen op de speelplaats, de grond waarop de
peuterspeelzaal staat betrekken bij de buitenruimte, rolgordijnen en aankleding van
de hal.
8. 8.1: Zwarte Pieten
- De school regelt zelf de Pieten. De Dongense Jeugdraad gaat volgens ons voor
zwart, we weten niet wat de TV- uitzending van het Sinterklaasjournaal gaat doen.
Willen wij, wat deze verandering betreft, voorop lopen, met de middenmoot mee
gaan of zijn we terughoudend? We gaan dit schooljaar mee met dongen en volgen
het Sinterklaasjournaal. Wij staan voor “niet discrimineren”! We zijn niet
uitgesproken voor zwart en vinden een kleurtje ook niet erg. We vinden het vooral
belangrijk dat het een fijn feest voor de kinderen blijft!
8.2:Vergaderdata MR dit schooljaar
- 23 november 2015
- 25 januari 2016
- 14 maart 2016
- 23 mei 2016
- 4 julie 2016
9. Rondvraag en sluiting
- Annemiek vraag of de meldplicht kindermishandeling op de agenda mag.
- Jette vraag of ouderparticipatie volgende keer op de agenda kan.
- Jette meldt dat we voor het 3e jaar onder de opheffingsnorm zitten. Het bestuur
vindt dit (nog) geen probleem, heeft vertrouwen in de toekomst. Op basis van
bestuursgrootte mogen we openblijven.
Actiepunten:
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