Notulen MR-vergadering 26 september 2018
Aanwezig: Greta, Cornelis, Tjarda, Erik, Jean Mario, Jolanda
Afwezig: Aniek
Vaststellen agenda: Prima
Notulen MR-vergadering 18/07/18
• Enquête parnassys moet nog worden besproken in het team.
• Taal op maat is ingevoerd, net zoals Blink
• Nieuwe gymdocenten bevallen goed
• Het douchen na de gymles is nog een onderwerp wat besproken moet worden
Notulen GMR: Nog geen vergadering geweest.
Ingekomen stukken: Info MR zit waarschijnlijk in het postvak. Cornelis haalt het eruit.
Mededelingen Erik:
• Schoolfruit gaat weer door dit schooljaar
• Aniek en Paula hebben cursus rots & water gedaan.
• Muziekimpuls gaat door in samenwerking met ICO en het team van Het Palet.
Er komen ook lessen voor de kinderen met muziekinstrumenten op school.
• Startbijeenkomst voor cultuurmenu is geweest. Programma ziet er leuk uit, bijvoorbeeld
Dans, vioolles, beeldende kunst etc.
Overige agendapunten:
• Status nieuwbouw: Nog weinig nieuws. De buurtschap lijkt wel contact te zoeken om met
MR de banden wat aan te halen. Erik belt met Coos. Eventueel worden Albert, Coos of Alex
Wekema een keer uitgenodigd om iets te vertellen tijdens de MR-vergadering. Er is wat
onduidelijkheid bij ouders.
• Gelijke tijden: Enquête onder ouders. (ieder gezin?)
Powerpoint voorbereiden voor de zakelijke ouderavond over dit onderwerp.
Welke procedure houden we aan? Meerderheid van stemmen, of 40/60
Duidelijk aan ouders de “spelregels” uitleggen.
Greta belt met de MR-hulplijn om wat advies te krijgen.
Erik vraagt Albert om informatie hoe andere scholen dit hebben aangepakt.
30 oktober hierover extra MR-vergadering.
Zakelijke OV: Deze wordt waarschijnlijk gepland in week 47, in overleg met OV (Vergadering 2 okt)
Op deze zakelijke ouderavond voorstel gelijke tijden presenteren.
Schoolgids: ontvangen
Jaarverslag MR: Cornelis maakt een concept
Jaarplan MR: Cornelis stuurt dit rond en neemt het met Erik door.
Scholingsbehoefte MR: Mocht er belangstelling zijn, dan graag doorgeven.
Vergaderrooster: 30 okt, 28 nov, 21 jan, 18 mrt, 15 mei, 1 juli
Rondvraag: Is er in de nieuwsbrief een kopje “nieuwbouw” ? Nee, dit omdat er weinig nieuws is. Er
wordt eerst contact met Coos gezocht. EINDE

