Notulen MR vergadering 29 maart 2017
------------------------------------------------------Start 18.30 uur
1. Aanwezig:
● Allen behalve Marcel. Maarten iets later.
1. Opening.
● Verkiezing M
 R ontbreekt.
● Verder in orde.
2. Notulen.
● MR 6 december in orde.
3.
●
●
●

Ingekomen stukken.
VOO cursussen.
Info MR. Mededeling:: inspectiebezoek gaat gesprek met MR bevatten.
MR magazine 1 en 2.

4. Uit het voorzitters-overleg.
● Gang van zaken rondom Karin en de verdeling van haar groep en de
communicatie daarover met de ouders.
● Volgende keer gesprek met Ellen Groten.
● Samenwerking MR prima!
● Praten over eenpitters. Yurry deelt praatstuk van PO raad uit voor de
volgende keer. Bespreken samen met Ellen Groten dan.
5. Bespreekpunten.
● Uitvallen van Karin 1 /2A. Invallers in die groep was niet wenselijk. Dus
opdelen. Gaan we dit koppelen naar het idee van een groep minder en
vier kleutergroepen? Nee, het gaat om stabiliteit voor de kinderen.
Communiceren naar ouders via de mail en daarna een avond om toe te
lichten had Yurry geadviseerd aan Annemiek. Eerder een avond was te
kort dag. Ouders hadden dit liever anders gezien. Deze situatie met
ouders communiceren blijft een lastige zaak. Zeker omdat alles in een
kort tijdsbestek speelde. Om die groepen niet groter en onrustiger te laten

worden gaan we na de voorjaarsvakantie een groep 0/1 starten.
Compliment aan Amee over wat zij daar gezegd heeft op die ouderavond.
De groep 0/1 loopt prima!
         Met Karin gaat het redelijk goed. Ze is heel positief!
● Proces team -school. Margriet en Rik informeren MR.
● Sollicitatieprocedure directeur. Margriet wil liever niegt meer. Rik wil
wel en bespreekt dit met Marcel.
● Meerjarenbegroting. Besproken. Is het 17 groepen of lokalen?
Ouderbijdrage stijgt niet mee.
● Studiedagen. Pinksteren klopt niet.
● Vondelschool tussenstand. Uren kloppen niet. Leuk document voor
ouders om te lezen.
● Formatie uitgangpunten. Ruud of Annemiek  vragen om bijgestelde
versie.
● MR reglement. We stemmen in met de versie die verspreid is. Rik zoekt
even uit voor hoe lang en moet het naar bestuur?
● TSO en schooltijden. Werkgroep loopt.
● Verkiezingen.
          Rik is aftredend en herkiesbaar.
          Rob is aftredend en herkiesbaar.
          Rik stuurt mails naar medewerkers en ouders.  Margriet ontvangt nieuwe
          aanmeldingen team. Graag mails volgende sturen! Rik.
● Communicatie-werkgroep. Milena nieuw aspirant bestuurslid. Er zou een
gesprek met MR zijn. Marcel, Matthijs Kok of andere klassenouder en
Rob. Nieuwe afspraak via Ruud. Yurry neemt contact met Ruud op.

● Judo verhuur. Hoe loopt het nu. Contact met Maarten liep wat stroef. Er
is een tussenoverleg geweest. Er zijn nieuwe/bijgestelde afspraken
gemaakt. Maarten is opeens  weg. Loopt het nu goed en wie is daarop
aanspreekbaar. Team wil af en toe de speelzaal claimen voor een
activiteit.
●
●
●
●
●
●
●

Bespreekpunten met bestuur.
Meerjarenbegroting.
Studiedagen en vakantieplanning.
Vondelschool tussenstand.
MR reglement.
Formatie
Status samenwerking judoschool.

6. Rondvraag.
● ARBO overleg bijeenkomst gaat Maarten heen.
7. Sluiting. 20.45.
Genotuleerd door Rik.

