Notulen Medezeggenschapraad vergadering
o.b.s. Theo Thijssen dinsdag 03-10-2017
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Notulen 03-10-2017
1.

Opening en Mededelingen
- Welkom Lisette als nieuw lid van de MR!
- Ronald heeft zowel met Nynke als Janet een gesprek gehad. Dit is naar
tevredenheid afgerond en beiden hebben een bedankje ontvangen.

2.

Vaststellen definitieve agenda
- Het SOP en het veiligheidsplan zijn nog niet met het team besproken. Deze
documenten gaan we de komende MR vergadering bespreken.

3.

Ingekomen stukken
- geen.

4.

Notulen vorige vergadering
- De OV vroeg zich af waar het geld voor de schoolpleincommissie voor gebruikt gaat
worden. Lisette bespreekt met Elly (schoolpleincommissie) om met Heidi van de OV
contact op te nemen.

5.

Lief en leed
- Pascal is oom geworden van Eline.
- De schoonvader van Tineke (oud MR-lid) is overleden.

6.

Uit de onder- en bovenbouw en ouders
Onderbouw: We zijn het schooljaar begonnen met een sportdag. Er is een themadag
over ‘gezond gedrag’ geweest. De themaweek ‘gruwelijk eng’ staat voor de deur en
binnenkort wordt er gestart met het maken van de lampionnen.
Bovenbouw: Iedereen is druk met de start van het schooljaar. De nieuwe
organisatiestructuur is wennen. Er zijn groepen naar de Superbikes op het TT circuit
geweest. Op donderdag 5 oktober wordt er in het onderwijs gestaakt. Op 18 oktober is

er een struikelsteenlegging bij de Sluisstraat. Stieneke wil hier graag met kinderen naar
toe.
Ouders:
- De voorzitter heeft onrust gemerkt bij de ouders over het laat verschijnen van de
schoolgids en andere documenten.
- In groep 5 liep het de eerste weken niet lekker. Hier werd op het schoolplein over
gepraat. Ronald geeft aan dat het de afgelopen twee weken veel beter lijkt te gaan.
- Er is een gesprek geweest met Bauke, Heidi en Ronald. Er is gesproken over het
parkeren. Hier zou sneller acties op moeten komen. Lisette vraagt aan Elly of ze
hierover contact kan opnemen met de wijkagent.
- De ouders zijn benieuwd hoe het loopt in groep 2-3. Sigrid geeft een korte toelichting.
7.

Stand van zaken vanuit Plateau (Paul Moltmaker)
- Paul vraagt Bauke om een schriftelijke rapport over de gang van zaken en zijn
opdracht op school.
Er is gesproken over de procedure van het werven van een nieuwe directeur. We
hebben afgesproken dat de periode van Bauke verlengd gaat worden en dat we rond
de voorjaarsvakantie gaan werven. In april willen we een benoeming kunnen doen
zodat er tijd is voor een gedegen overdracht. We gaan zowel intern als extern werven.
De personeelsgeleding van de MR gaat eerst met het team deze procedure bespreken
voordat het advies naar Paul wordt uitgebracht.

8.

Taakverdeling team
Dit is nog niet helemaal rond en wordt nog met collega’s besproken.

9.

Dagrooster team
Dit punt bespreken we de volgende vergadering.

10.

Schooljaargids
Goedgekeurd.

11.

Verkiezingen MR
Aanstaande vrijdag is de sluitingsdatum van de verkiezing. Bij gelijke stemmen wordt er
een gesprek gevoerd met beide kandidaten.

12.

Rondvraag
-

Aangeven dat het Sop en
veiligheidsplan nog in het
team moeten worden
besproken.
Contact opnemen met Elly
over de
verkeerspleincommissie
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Actielijst

Besluitenlijst:

Onderwerpen voor de volgende
vergadering op dinsdag 7 november
Vaste agendapunten
1
opening en mededelingen
2
vaststellen definitieve agenda
3
ingekomen stukken
4
notulen vorige MR-vergadering
5
lief en leed
6
SOP
7
Veiligheidsplan
8
Dagrooster team
9
Begroting MR
10
uit de onder- en bovenbouw
11
rondvraag

MR-jaar agenda
Maand

Onderwerp

September

Taakverdeling team
Dagrooster team
SOP

Oktober
November
Januari
Februari
Maart
April
Mei

Begroting MR

Kascontrole stichting
Wijzigingen schooljaargids
(aanpassing stukje MR)
Begroting en jaarrekening OV
Groepsindeling
Vergaderrooster MR
Taakverdeling MR
Ouderenquête
Wijzigingen schooljaargids MR
Jaarverslag MR
Jaarplan MR

Taak MR

