Notulen MR vergadering 10 december 2018
Aanwezig:
Karin, Carola, Gineke, Harrie, Wilma, Kim, José, Marc, Yvonne, Barbara en Martijn
Notulist: Barbara

1. Opening
Om 19.30 uur wordt de vergadering geopend door Karin. De bedoeling was dat Ouderraad zou
aansluiten, alleen Diana is aanwezig. Spoedig zal een nieuwe uitnodiging worden verzonden, inclusief
agenda.
2. Vaststellen notulen d.d. 16-10-2018
Notulen zijn goedgekeurd (en verlaat verzonden)
3. Ingekomen & uitgaande stukken
Ingekomen stukken
Uitgaande stukken:
➢ Brief advies voorkeurslocatie Kind Centrum Zuiderkroon
4. Mededelingen
a. Met de klankbordgroep van de Nico Bulder en Het Ruimteschip zijn bezichtigingen geweest op
verschillende scholen/kindcentra, die recentelijk zijn gebouwd. Alle ideeën worden verzameld op een
moodboard geplaatst (deze hangt in de lerarenkamer). Mocht iemand een aanvulling hebben, wees vrij
om dit toe te voegen.

b. NL-Doet: Dit wordt in week 50 besproken in het schoolteam. Aanmelden klus moet voor 31 januari
2019.
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.
# Er ontbreekt nog 1 stuk. Zodra dit binnen is, wordt alles tegelijk op de website geplaatst.
d. Eet/drinkbeleid : Ali heeft dit met het overblijfteam besproken en hier zijn goede afspraken gemaakt.
e. AVG: Vele stukken formulieren worden ter instemming naar de GMR verzonden. Your Safety Net
levert dit aan.
f. De laatste luchtpost is verschenen. Het was te moeizaam om nog stukje te krijgen om de luchtpost te
vullen. De communicatie t.a.v. de klas loopt eigenlijk volledig via Digiduif.
g. Aankomende week is er een schouw op de school, om te beoordelen wat er nog gedaan moet worden
t.a.v. onderhoud van het gebouw. Annet de Boer, van de Mevrouwen is hierbij ook aanwezig.

5. Openstaande actiepunten
Nr.
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Actiepunten
Actie
Wie onderneemt actie
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
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
# Barbara maakt dit jaar af.
Stukje website GMR/MR/OC
Karin en Ype en OC
MR/GMR is afgerond
OC komt spoedig
Ideeën NL Doet 2019
Karin neemt het mee naar
teamoverleg

Status
21-09-2017
Medio 2018
10-09-2018
16-10-2018

08-02-2018
05-07-2018
10-09-2018
10-09-2018
16-10-2018

16-10-2018

6. GMR/MR/OC
GMR: 14 november was er een training: Taakbeleid, formatieplan & financiën. Hier is Martijn wel
geweest. De nieuwe cao werd uitgelegd. De Power Point van die training zal hij delen met de
MR. In 2019 komen alle elementen aan bod.
7. Leerlingenraad - .
8. W.v.t.t.k.
Er komen signalen thuis dat er meer geschopt en geslagen wordt op school. Het is meer agressie.
Wat wordt hier mee gedaan? Hier zijn speciaal Rots en Water trainingen / lessen voor. Ingrid is de
docent die dit bespreekt in de klassen. Ook de Gouden en Zilveren Weken zijn bedoeld om goed met
elkaar te kunnen samenwerken. Ook wordt het Pestprotocol met elke leerling besproken en nageleefd in
de klas.

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

