Notulen MR-vergadering 18 juni 2019
Aanwezig: Saskia Houwing, Atke Wegerif, Marianne Koster, Jeroen Bolwerk, Sebastiaan
Bastiaans, Mariska van Woerden, Paul Schoe, Robert Kalle
Afwezig: Opening
Met een super high tech telefoonverbinding is Sebastiaan toch van de partij. Mensen, wat
gaan we heerlijk met de tijd mee!
Notulen
Geen op- of aanmerkingen

Ouderavond 2019 / 2020
In de vorige MR-vergadering is de Algemene ouderavond besproken. Er zijn toen geen concrete beslissingen genomen, maar aangezien deze vergadering de laatste van het schooljaar
is, moeten nu spijkers met koppen geslagen worden.
De algemene ouderavond wordt georganiseerd vanuit de MR. Deze heeft de verplichting om
ouders op de hoogte te houden van de zaken die geregeld, besproken en genoemd zijn.
Voor nu wordt besloten dat we overgaan tot een ouderavond waarbij voor input wordt
gekeken naar wat ouders hebben aangegeven in de enquête mbt ouderbetrokkenheid. De
algemene ouderavond komt hierbij te vervallen. De MR communiceert dit in een brief naar
ouders, waarin ook verwezen wordt naar de website waar alle stukken door ouders gelezen
kunnen worden. In november wordt er een ouderavond gepland. Suggestie voor een
onderwerp is de SchoolApp, met wellicht in combinatie met een ludieke gastspreker.
De oudergeleding binnen de MR gaat nadenken over een brief, die gedeeld wordt binnen de
voltallige MR, voordat deze verspreid gaat worden.
Bezetting MR volgend schooljaar
Robert geeft aan dat hij het voorzitterschap graag wil voortzetten, maar dat hij deze niet
kan vervullen zoals voorgaande voorzitters dat hebben kunnen doen. Zijn betrokkenheid
binnen de MR zal hij daarom voortzetten als MR-lid, waarbij Jeroen Bolwerk het
voorzitterschap zal overnemen. Tevens zal Atke de MR verlaten. Lies Hoffs zal haar taken
overnemen. Paul blijft de afgevaardigde van de personeelsgeleding binnen de GMR. Jeroen
blijft er namens de oudergeleding, waarbij Sebastiaan uitkijkt naar het moment dat hij
Jeroen een keer kan vervangen.

Verkeerssituatie
Er is vanuit de gemeente eindelijk gereageerd op de vraag van de jeugdburgemeester om
een situatie te schetsen over de verkeersveiligheid van groep 8 mbt de verkeerssituatie.
Graag komt de jeugdburgemeester op bezoek om dit punt te bespreken. Atke coördineert
met Jeroen en Sebastiaan een datum.
Inloopochtend
Zie definitieve notulen van Mariska van Woerden.
Er is gesproken over het voortzetten van de inloopochtenden. Komend schooljaar wordt er
1 inloopochtend georganiseerd. Saskia zet deze in februari in de jaarplanning. Daarnaast
komt er in de SchoolApp een functie, vergelijkbaar met de ouderwetse ideeënbus. Deze
vervult ook een gedeelte van de fysieke inloopochtend.
Schoolplan & Jaarplan & Schoolgids
Het jaarplan is zo goed als af. De schoolgids is weer volledig gecheckt en aangepast. Het
schoolplan is echter nog niet klaar. Het jaarplan en de schoolgids worden voor de zomer nog
gedeeld binnen de MR. Het schoolplan volgt in september en moet ondertekend worden
door de voorzitter.
Formatie
Saskia heeft de opzet van het formatieplaatje gepresenteerd. Volgende week gaat de
definitieve formatie de deur uit, zodat alle ouders voor de portfoliogesprekken op de hoogte
zijn.
Mededelingen Directie
Geen.
Rondvraag
De eerste vergaderdatum voor aankomend schooljaar wordt maandag 16 september,
19.30u.

