Notulen MR-vergadering 10 september 2018
Aanwezig: Saskia Houwing, Atke Wegerif, Marianne Koster, Jeroen Bolwerk, Robert
Kalle, Sebastiaan Bastiaans en Paul Schoe.
Afwezig: -

Opening
Robert neemt vanaf heden de voorzittersrol voor zijn rekening.
Notulen
De notulen zijn goedgekeurd en worden zsm op de website geplaatst.
GMR
De GMR-vergaderdata zijn bekend bij de directie en worden gedeeld met de GMR-leden. De
GMR start-training staat weer gepland. Voor 15 oktober kunnen GMR-leden zich opgeven
om hieraan deel te nemen.
Mededelingen vanuit de directie
- In de zomervakantie heeft er al een studiedag plaatsgevonden, waarbij de startgesprekken
centraal stonden.
- Het jaar is ludiek geopend met champagne en soesje, partypoppers en gezellige muziek.
Er kwamen leuke reacties!
- Aanstaande vrijdag wordt de nieuwe schoolbibliotheek geopend: Er is een film gemaakt die
als introductie van de nieuwe schoolbieb wordt gebruikt.
- De politiekids hebben goed werk geleverd. Hun inspanningen worden nog even doorgezet.
Komende week wordt er zonder aankondiging ook gecontroleerd op verkeersgedrag.
- Komende week vindt er overleg plaats met de schoolraad, waarbij er namens de MR
gevraagd wordt of er eens gezamenlijk vergaderd kan worden.
- Saskia gaat aan de slag met het jaarverslag, als evaluatie van het afgelopen schooljaar.
Schoolgids
De geactualiseerde schoolgids is klaar om op de website geplaatst te worden.
Naar aanleiding van het huidige schoolplan is er een mail ontvangen waarin een ouder
aangeeft zich te storen aan het gedrag van rokende ouders rondom de school. Robert heeft
toegezegd dit te bespreken binnen een MR-vergadering en heeft dit daadwerkelijk gedaan.
De MR herkent zich in het antwoord dat Robert al op deze mail gegeven heeft: Roken is een
keuze die ouders zelf maken. Zolang dit niet op het schoolplein plaatsvindt, maar buiten het
hek, heeft school niet de directe mogelijkheid om hier stappen in te ondernemen of een
protocol voor te schrijven.

Jaarplan en evaluatie
De evaluatie van het jaarplan is gemaakt en goedgekeurd. Het daaropvolgende nieuwe
jaarplan wordt op de website geplaatst.
Uitnodiging Collegetour
De uitnodigingen zijn verspreid onder de ouders en worden langzaamaan weer ingeleverd.
Er zijn een aantal nieuwe workshops gemaakt die interessant zijn voor ouders die ECT al
kennen.
Uitnodiging Algemene Ouderavond
De uitnodigingen zijn verspreid!
Bespreking Ouderavond (voorbereiding)
De MR-geleding is die avond aanwezig om dit algemene deel van de avond in te vullen.
Robert zal deze avond leiden. Mariska (SR), Wim (penningmeester) en Saskia (directie)
leveren ook een inhoudelijke bijdrage.
Atke regelt een bedankje voor Nanda, die officieel afzwaait als voorzitter van de MR.
Vergaderdata 2018-2019
8 november 2018
15 januari 2019
11 maart 2019
22 mei 2019
20 juni 2019
Rondvraag
Sebastiaan wil wederom de verkeersveiligheid rondom school op de agenda.
De eerste inloopochtend (7 november) is Jeroen afwezig. Wie van de oudergeleding van de
MR is er die dag aanwezig?

