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Notulen MR-overleg
19 juni 2017
20.00 uur
Adriaan
Vera Doejaaren, Sabina Schoenmaker-Rijsdijk, Adriaan Pietersma, Babette Nuhn,
Annelieke Steggink ,Marjolein Dijkshoorn en Laurence Barning.

Agendapunt
1. Opening

Besluit/omschrijving
-Laurence Barning is er om te kijken of hij het wat vindt om
volgend jaar bij ons in de MR te komen. Welkom.
- De WTF van Gerda is verhoogd naar 4 hele dagen,
Esmee,Marlon en Suzan gaan nu 5 dagen werken i.p.v. 4
dagen.
WVOO film was geslaagd.
Notulen zijn goed gekeurd.

2. Notulen laatste vergadering 14
maart 2017
3. Inkomende post
4. Uitgaande post

Overleg DB – zie ook notulen/verslag mail

5. GMR

-Huisvesting update:
Er wordt nu gekeken of er een portocabine geplaatst kan
worden op de kop van de voetbalkooi. We horen dit eind van
de week.
Een ander alternatief is om met twee klassen bij het CJG in te
gaan.
Volgend jaar zal de nieuwe directeur van ’t Nokkenwiel de
huisvesting van SOBA op zich nemen als gemandateerde
bestuurstaak.

6. Mededelingen directie

-TBC update: We zijn nog in afwachting van de laatste
resultaten van het bloedonderzoek van groep 1c. De GGD
neemt nadat deze bekend zijn weer een besluit of en wie er
verder getest gaat worden.
-Leeropbrengsten resultaten:
De IEP was volgens de verwachting, iets onder het landelijk
gemiddelde.
-Facebook pilot:
We gaan ermee door en zijn enthousiast.
-Protocol schoolzwemmen:
Na de verdrinkingdood van een leerling tijdens
schoolzwemmen elders in Nederland wordt opnieuw de
discussie gevoerd over de verantwoordelijkheden tijdens het
schoolzwemmen.
-Nieuw meubilair:
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Er komt voor de groepen 3 t/m 8 nieuw meubilair.
-Schoolsport begeleiding en organisatie door ouders:
Uit het OCBO overleg komt de discussie of er leerkrachten bij
moeten zijn. We gaan met schoolkorfbal uitproberen om het
met ouders te doen. Leerkrachten komen wel langs om te
kijken. Dit punt wordt ook in de OR besproken.
Adriaan vraagt hoe het zit als er iets gebeurt. De
verantwoordelijkheid ligt bij de ouders.
7. Punten n.a.v. jaarplanning en vorige Maart
 Functiemix
vergadering

 Vakantierooster
april
 Formatie 2015-2016
 Passend onderwijs
mei
 Formatie 2015-2016
 Jaarverslag
juni
 Schoolgids
 Ouderbijdrage
september
 Afscheid/welkom MR leden
 Taakverdeling MR
november
1. Financiën MR
2. Jaarplan
3. Zorgparagraaf

8. Rondvraag / w.v.t.t.k.

-Verzelfstandiging van het bestuur: Er komt een onafhankelijk
onderzoek van VOS/ABB
-Vakantierooster staat op de website.
-Formatie is akkoord.
-Schoolgids is een half jaar geleden aangepast.
-Annelieke komt de eerste vergadering van het nieuwe jaar
om afscheid te nemen.
Annelieke:
Is er nog commentaar geweest op de prikactie? Nee.
Marjolein:
Het informatieboekje komt niet gelijk uit in het nieuwe
schooljaar. Kan de eerste studiedag in de laatste
schoolbabbel? Ja.
Laurens:
We hebben punten besproken, maar wat is mijn taak?
Je moet soms advies geven over bepaalde dingen.
Kijk volgend jaar gewoon nog een keer mee.
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Vergaderschema schooljaar 2017/2018
19 september 2017 20.00 Palet
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