Notulen MR-vergadering
Datum:
30-01-2018
Aanwezig:
Marc, Jan, Bart, Greetje, Judith, Gea, Mirjam, Wyni, Ilona en Frank
Mededelingen
Groep 1D (instroomgroep) is gestart en het verloopt prima ondanks het delen van
het lokaal (met PSZ en BSO).
De laatste periode hebben we een aantal keer te maken gehad met het niet
kunnen vinden van een invalkracht. Tot nu toe hebben we het als team intern
kunnen oplossen, maar het opsplitsen van een groep kunnen we niet uitsluiten.
De staking van 14 februari sluit hierop aan.
Het Open huis wordt i.v.m. de staking verplaatst naar 21 februari 2018.
Er wordt gesproken over het maken van een themabrief t.a.v. de invalproblematiek en dit in combinatie met het staken, zodat er meer besef bij ouders komt
over hoe groot dit probleem ondertussen is en waarom wij als team staken. Jan
neemt deze taak op zich.
Het schoolplein wordt goed aangepakt en er wordt begonnen met het aanpakken
van het vele wateroverlast op beide pleinen. Tevens ligt er een plan om het
schoolplein te komende jaren goed te onderhouden.
Verslag vorige vergadering
Proefabonnement ouderportaal Parnassys. Er is op dit moment nog te veel
onduidelijk. Er wordt besloten om meer informatie te verkrijgen voordat we een
beslissing nemen.
Thema-avond van OPON is 13 februari. Dit valt samen met de informatie avond
van de groepen 1/2. Deze week wordt gekeken naar een oplossing.
Leerlingenraad
Data leerlingenraad ongeveer 2 á 3 weken voor een MR-vergadering.
Afgelopen leerlingenraad is er o.a. gesproken over speelmateriaal voor buiten,
tosti’s en planten in de klas. Inge gaat dit met het team bespreken.
Jaarverslag
Jan licht het jaarverslag toe en het document wordt uitvoerig besproken.
Het blijkt dat er een conceptversie voorligt, Jan stuurt iedereen de definitieve
versie.
Bij vragen/ opmerkingen dan deze graag mailen naar Jan.
GMR
-

Cursus voor MR leden is 6 maart. Judith, Mirjam en Greetje melden zich aan.
De notulen van de GMR worden doorgestuurd naar alle MR leden.
Let wel: de notulen zijn dan nog niet vastgesteld!

Klaar- overs
Sinds kort zijn alle tijdstippen waarop klaar- over nodig zijn ingevuld. Het blijft
echter een aandachtspunt, regelmatig is er een te kort aan ouders om alle
tijdstippen in te vullen. Op dit moment zijn er ook reserve klaar- overs.

Rondvraag
Veel scholen hebben twee weken meivakantie, wij hebben één week. Een van de
redenen hiervoor is dat de school minder margedagen kan inzetten i.v.m. de
(tijdelijke) ‘overbruggingsfase’ als gevolg van de invoering van het 5-gelijke
dagen model. Deze maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat alle
leerlingen het wettelijk bepaalde minimum aantal lesuren naar school gaat in hun
schoolperiode.
Goedgekeurde notulen komen op de website.

