Notulen MR vergadering 16 oktober 2018
Aanwezig:
Afwezig:

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

Notulist: Barbara

1. Opening
Om 19.30 uur wordt de vergadering geopend door Karin. Wilma Tepper wordt welkom geheten als nieuw
personeelslid in de MR. Zij vervangt Tineke.
2. Vaststellen notulen d.d. 10-09-2018
Notulen zijn goedgekeurd.
3. Ingekomen & uitgaande stukken
Ingekomen stukken
 VOO-Academie voor medezeggenschap in het onderwijs-versterk uw MR (cursus aanbod) dit is
gedeeld binnen de MR)
Uitgaande stukken:
 4. Mededelingen
a. 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. # Op
school zijn 2 ouders gekomen. Hun input is meegenomen in het advies over de voorkeurslocatie.
# De concept brief is geschreven, nog enkele aanvullingen en het kan spoedig de deur uit.
Deze toevoeging zijn noodzakelijk, omdat er in het gehele traject 2 belangrijke momenten van inbreng
zijn als MR. Dat is nu voor de voorkeurslocatie en bij het traject fusie.
b. NL-Doet: Dit is de afgelopen jaren gedaan met vele vrijwilligers en heeft ook veel mooie klussen
opgeleverd. In november komt de aanvraag weer binnen. Idee is om nu bijvoorbeeld iets met de
kinderen zelf te doen, kan een klus zijn, maar kan ook educatief worden ingevuld. Dit wordt besproken in
het schoolteam.
c. Website school: De website heeft ook een deel voor ouders. Hier is ruimte om de stukken van
MR,GMR en OC te delen. Elke geleding komt met een stuk over het reilen en zeilen van de raad. Karin
maakt die van de MR. Ype maakt die voor GMR. OC wordt ook gevraagd om een stuk te leveren.
Ook kan Ype voor de GMR een eigen account aanmaken bij gmail: gmrhetruimteschip@gmail.com
d. Eet/drinkbeleid : Het beleid staat beschreven in het informatieboekje. Tijdens overblijf wordt er toch
anders naar gekeken en komen kinderen met broodjes e.d. weer thuis. De tijd voor de lunch is kort.
Karin neemt dit op met Ali.
e. Jongens pakken de meisjes: in het begin is het spel leuk, maar gedurende de tijd wordt het spel
ruwer. Hier is met de kinderen over gesproken en voorlopig is het item weer rustig. Het spel komt
meestal wel een keer per jaar voor. De leerkrachten letten er wel op.
f. Toezicht op het plein: zowel bij de schoolpauze als bij de overblijf is er toezicht op het plein.

5. Openstaande actiepunten
Nr.
1

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

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
# goede afspraken maken, ook qua
inzage van het jaarverslag
# vacature voor nieuw kascommissie
AVG Ontwikkeling, samenwerking
GMR/MR
met Your Safety Net
Werkgroep actief medio sept. 2018
Begroting ouderbijdrage 2018-2019 Martijn
(ouderavond) Na afsluiting
voorgaand boekjaar.
Taakbeleid delen P-MR, het verslag Martijn
zal gedeeld worden met O-MR.
# wordt spoedig verzonden
Wie neemt taak secretaris over?
Karin
Plaatsen vacature digiduif
Eet/drink beleid overblijf, opnemen Karin
met Ali
Stukje website GMR/MR/OC
Karin en Ype en OC
Ideeën NL Doet 2019
Karin neemt het mee naar
teamoverleg

Status
2017-2018

19-12-2017
10-09-2018
21-09-2017
Medio 2018
10-09-2018
16-10-2018

08-02-2018
05-06-2018

05-07-2018
10-09-2018
10-09-2018
16-10-2018
16-10-2018
16-10-2018

6. GMR/MR/OC
GMR:
 Wie wil deelnemen in basiscursus (g)mr op 3 oktober te Foxhol. Opgave bij Ype was 2 (Kim en
José ).
#José was ziek. Kim is wel gegaan, er waren vele docenten van verschillende scholen uit
Hoogezand. Met een groep van globaal 20 personen was het een interessante avond. Over
instemmingsrecht en over het geven van adviezen. Een aanrader voor iedereen.
7. Leerlingenraad - .
8. W.v.t.t.k.

9. Sluiting
Om 21.00 uur wordt de vergadering gesloten.
Volgende vergaderdata 2018-2019
2018
10 december
2019
30 januari, 27 februari, 11 april, 4 juni

