Notulen MR vergadering
Datum: 13 december 2017
Aanvang: 19.30 uur
Aanwezig: Frank, Martine, Margot, Peggy, Marjon, Neeltje, Margriet
Afwezig: André
Notulist: Margriet
Agendapunt
1.
Opening, toevoegingen
2.
Notulen van 3 oktober 2017
Notulen worden goedgekeurd.
Actiepunten:
Allemaal voldaan
3.

4.

5

6

actie
Notulen na
goedkeuring
verzenden
naar Marjon
voor de site

Post in:
geen relevante informatie
Vergadering in aanwezigheid van directeur
GMR:
 Henk neemt per 1 januari afscheid. Gekozen is voor een
tijdelijke vervanging tot de sollicitatieprocedure klaar is.
 Traject wordt vanaf januari opgestart.
 Financiën zijn helemaal in orde!
Driehoven
 Vanochtend vergadering waarbij voor de eerste keer meerder
collega’s aansloten van de drie geledingen. Van onze school
was dat Frank (teamleiders en IB-ers)
 Belangrijk dat het van ons allemaal wordt en niet van achter het
bureau wordt gepland en besloten. Steeds meer mensen erbij
betrekken; kringetje uitbreiden.
 Een stap om elkaar te leren kennen kan zijn om samen te zitten
in de bouwen en te bespreken hoe het bij eenieder werkt.
Misschien een keer bij elkaar gaan kijken, etc.
Protocol Swim to Play
In principe GMR-punt maar belangrijk om ook terug te koppelen naar
Mr-en.
Schoolwerkplan Weert.
In hoeverre dient een VOG van de instructeurs gevraagd te worden?
Het verdelen van de rollen/ taken en verantwoordelijkheden.
Mening MR:
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MR ziet vooral het belang voor de leerjaren 2-3-4
En voor de bovenbouw alle kinderen de mogelijkheid bieden die
geen diploma hebben.
Ouders regelen vervoer (kosten bus zijn voor school)
Over protocol:
Als ouders meegaan, gelden dan dezelfde regels in het protocol
als voor leerkrachten als begeleiders?
Onderschrijven VOG

Bovenbouw; missen in 5 weken geheel blok vakgebied. In die periode
zijn er al veel leuke activiteiten. Organisatorisch een behoorlijke kluif.
7

Kinderen die aandeel hebben in geldopbrengende activiteit
systeem voor als je vanuit school geld wilt verzamelen voor iets en de
kinderen een eigen aandeel in wilt geven.
Neeltje brengt dit punt in.
“Impress unique” uit Veghel; ieder kind levert een tekening. Hiervan
kunnen allerlei producten worden besteld (mokken, muismatjes,
sleutelhangers etc). Elk kind krijgt zijn eigen “webshop” en deze wordt
via een link naar ouders verstuurd. Zo kunnen familieleden en vrienden
en kennissen producten bestellen. Alles wordt digitaal afgehandeld.
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Neeltje vraagt brochure op.
Rondvraag.
 Martine vraagt of er een mogelijkheid is om in de agenda op
ouderportaal de data van toetsen te kunnen plaatsen.
Marjon en Frank denken er over na.
 Waarom kunnen de kinderen nog steeds niet op het
speeltoestel?
De veiligheidsmat is niet veilig. Door de plaatsing zijn gaten
ontstaan op plekken waar het juist erg noodzakelijk is.
 Komen de duikelstangen nog terug??
 Jumboactie: heel mooi bedrag binnengehaald!
Sluiting.
Vergadering sluit om 20.44 uur

Neeltje

André?

