Notulen MR vergadering 29 september 2014
Aanwezig:
Afwezig:

Wendy Voermans, Froukje Verburgh, Roos Kosse, Mery Siemons (OV),
Annemiek Kleijs en Hilde Kamp (notulen)
Jette Oonk (Directie)

1. Vandaag is de eerste dag van het nieuwe schooljaar 2014-2015.
Er moest een nieuwe voorzitter gekozen worden en Hilde gaf aan dat zij voor de
laatste keer de notulen zal maken daar het privé niet goed meer te combineren
valt.
Na een korte stemming zijn de leden het er vrij snel met elkaar eens dat Wendy
Voermans de nieuwe voorzitster voor de komende jaren wordt. Het secretariaat
en de administratie zal worden geleid door Froukje. Roos zal samen met Froukje
de notulen voor haar rekening nemen.
Daar dit de eerste vergadering betreft is er nog geen agenda beschikbaar gesteld.
2. 2.1
De Notulen
 GMR notulen:
N.v.t.
 Team notulen:
N.v.t.
3. 3.1
Lief en Leed
 Corrie wordt in oktober 60 jaar!
 Ingrid is sinds haar operatie aan haar knie wel op school aanwezig, maar zij staat
nog niet voor de klas. Veelal behulpzaam daar waar het mogelijk is.
3.2
Post
1 tijdschrift. Verder nog niets aanwezig.
4. Schoolgids
Dit jaar is er geen plusklas meer. Het staat nog wel in de schoolgids beschreven,
maar op dit moment zijn hier geen financiële middelen voor aanwezig om iemand
voor vrij te roosteren. Leden vinden dat de communicatie hieromtrent eerder mag
geschieden.
Er staat een stukje in de schoolgids waarin uitgelegd wordt of onze school ergens
in gespecialiseerd is. Op dit moment valt de nadruk op kinderen met een
achterstand. Voorstel hierin is om de tekst op bladzijde 14 te vervangen voor het
stukje tekst wat op bladzijde 4 (kopje 1.4) staat en het stukje tekst wat op
bladzijde 4 (1.4) staat te verplaatsen onder het kopje of onze school nog ergens
in gespecialiseerd is. Het stukje op bladzijde 4 moet iets anders omschreven
worden. Verder geen bijzonderheden over de schoolgids.
5. GMR, OV & MR
Op 7 oktober is er een gezamenlijke bijeenkomst van de GMR en MR. Kunnen we
in de toekomst 1 MR-lid laten afreizen naar deze bijeenkomst?
Wendy zal een mail naar Carla sturen m.b.t. de stand van zaken.
Tevens speelde de vraag op of er behoefte is aan de aanwezigheid van een MR-lid
bij de OV vergaderingen? Mery zal dit neerleggen in de eerstvolgende OV
vergadering.
6. Ouderhulpformulier
De OV stelt voor om de ouderhulp in een ander soort jasje te gieten. Een
voorbeeld hier van is om samen met de kinderen van de bovenbouw een soort
van corveedienst op te zetten onder het toeziend oog van een hulpouder. Het
ouderhulpformulier opmaken en alle relevante zaken hieromtrent zal vanaf heden
een punt van de OV zijn. Mery zal dit verder op zich nemen.
7. Nieuwe vergaderdata voor het komende jaar
De vergadering zal op de maandagen blijven plaats vinden. De eerstvolgende zal
plaats hebben op 24 november. Daarna steeds om de 6 weken: 26 januari, 23
maart en 18 mei. Er blijft nog een reserve datum over. Dit valt nader te
bespreken en is ook afhankelijk van de behoefte hieraan.
Vanuit de OV zullen Mery en Suzan om beurten aanschuiven.

8. Rondvraag & Sluiting
De MR bedankt Hilde voor haar inzet als notulist met een cadeaubon van de Avri.
Hartelijk bedankt allemaal!
Wendy sluit om 20:30 uur de vergadering.
Actiepunten:
-

Mail sturen naar Jeroen voor het jaarverslag
Mail sturen naar Carla van GMR
Aanwezigheid van MR-lig bij OV vergaderingen?
Schoolgids
GMR bijeenkomst

-

Wendy
Wendy
Mery
Jette
n.t.b.

