Notulen MR vergadering 10 september 2018
Aanwezig:
Afwezig:

Karin, Carola, Gineke, Kim, José, Marc, Yvonne, Barbara, Ype en Martijn.
Tineke en Harrie

Notulist: Barbara

1. Opening
Om 19.30 uur wordt de vergadering geopend door Karin. Yvonne Splinter wordt welkom geheten als
nieuw ouderlid in de MR.
2. Vaststellen notulen d.d. 05-06-2018
Note: 4.e: De inloop gaat veranderen; ….Kleuters hebben een uitloop naar 8.40uur…..dit is geen
uitloop, maar verlengde inloop.
Notulen zijn goedgekeurd.
2.a Vaststellen notulen d.d. 30-08-2018
Notulen zijn goedgekeurd.
3. Ingekomen & uitgaande stukken
Ingekomen stukken
➢ Schoolbestuur Ultiem, advies Locatie Zuiderkroon
Uitgaande stukken:
➢ Uitstel advies locatie Zuiderkroon
➢ Jaarverslag 2017
➢ Activiteitenplan 2018-2019
4. Mededelingen
a. Akkoord voor Activiteitenplan 2018-2019, deze kan Ype meenemen naar de GMR.
b. Akkoord voor Jaarverslag 2017, dit jaarverslag zal op de website geplaatst worden.
c. Attentie voor Vincent; Karin heeft namens de gehele MR een attentie voor Vincent meegenomen en
overgedragen aan Yvonne. Vincent nogmaals dank voor je inzet bij de MR.
d. Taakverdeling MR: Wie wil de taak van secretaris overnemen? Hier wordt over nagedacht.
e. Website: Er is een nieuwe website van de school. Ook hier is ruimte voor de MR, de details worden
nog uitgewerkt. De documenten zullen naar Louisa worden gestuurd.
f. Op 25 september wordt een vanuit Midden Groningen een inloopavond georganiseerd in het
Woldwijckcentrum. Deze publicatie is ook te zien in de wijkkrant de Woldewiecker.
Voorstel MR is : Aansluitend op de bijeenkomst in het Woldwijckcentrum, op school om de mogelijkheid
te bieden voor ouder (s) en verzorgers (s) om hun mening met de MR te delen d.m.v. inloop. Deze zal
zijn van 20.00-21.00uur, aansluitend op de avond van het Woldwijckcentrum. Hier worden de ouder(s) /
verzorger(s) over geïnformeerd. Dit is omdat de MR graag de mening van ouder(s) en verzorger (s) wil
meenemen i.v.m. nog een adviesaanvraag voor de voorkeurslocatie Zuiderkroon.
De opzet en uitwerking voor deze avond zal worden gedaan door; Martijn, Karin, Marc en Yvonne. Rest
van de MR leden zijn wel op 25 september aanwezig.
g. Vrijdag 14 september is er een directeurenoverleg Kindcentrum (KC). Martijn vraagt na of er een
algemeen bulletin wordt verspreid naar alle ouders die verbonden zijn aan één van de 3 scholen. Dit
i.v.m. de informatie/inloopavond van 25 september in het Woldwijckcentrum .
h. Marge-dagen/uren: Elke school is vrij om dit in te delen.
Marge-uren worden gebruikt voor; studie, calamiteiten of extra themadagen.
Gemiddeld: onderbouw heeft 880 lesuren per schooljaar / 23 uren per week
Gemiddeld: bovenbouw heeft 1000 lesuren per schooljaar/ 26 uren per week

5. Openstaande actiepunten
Nr.
1

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Actiepunten
Actie
Wie onderneemt actie
Dialoog, ouders,MR, OC,
MR
schoolteam als er ook iets meer
bekend is over de huisvesting ed.
Nieuwsbrief ouders huisvesting,
Martijn/Marc
zodra er nieuws is.
# bepalen geschikte data
Financieel jaarverslag
MR/OC kascommissie
(ouderavond)
# wordt aan de details gewerkt
# begin sept. - Martijn maakt afspraak
met Martin
AVG Ontwikkeling, samenwerking
met Your Safety Net
Concept informatieboekje ouders
#laatste papieren versie
Begroting ouderbijdrage 2018-2019
(ouderavond) Na afsluiting
voorgaand boekjaar.
Taakbeleid delen P-MR, het verslag
zal gedeeld worden met O-MR.
Opzet informatie info avond locatie
Zuiderkroon t.b.v. adviesaanvraag

GMR/MR
Werkgroep actief medio sept. 2018
Martijn
Martijn

Martijn
# wordt spoedig verzonden
Martijn, Marc, Yvonne & Karin
opzet/uitwerking informatie.
Rest MR aanwezig

Status
2017-2018

19-12-2017
10-09-2018
21-09-2017
Medio 2018
10-09-2018

08-02-2018
05-06-2018
10-09-2018
05-06-2018

05-07-2018
10-09-2018
10-09-2018

6. GMR/MR/OC
GMR:
• Wie wil deelnemen in basiscursus (g)mr op 3 oktober te Foxhol? Opgave bij Ype is 2 (Kim en
Jose).
• MR gelden 2017-2018, is niet uitbetaald. Er is in de overgang van Gemeente schoolbestuur naar
de stichting Ultiem een fout ingeslopen. Dit kan lastig hersteld worden, hierdoor worden de
gelden achteraf niet meer uitbetaald.
OC -

7. Leerlingenraad - Er komt een nieuwe leerlingenraad voor het komende schooljaar 2018-2019.
8. W.v.t.t.k.
• Er zijn scholen met een continu rooster: - hoe staat het Ruimteschip hier in? Er wordt dit
schooljaar een tevredenheidsonderzoek gedaan, de vraag zou hierin verwerkt kunnen worden.
• Hebben we binnen H-S een excellent school? Nee, dat hebben we niet. Deze titel krijg je, nadat
je zelf vindt dat je hier aan voldoet en de aanvraag indient om dit te beoordelen.

9. Sluiting
Om 21.15uur wordt de vergadering gesloten.
Volgende vergaderdata 2018-2019
2018
16 oktober, 10 december
2019
30 januari, 27 februari, 11 april, 4 juni

