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Notulen 04-07-2017
1.

Opening en Mededelingen
- Nienke en Janet gaan uit de MR. Ronald heeft van beiden een reactie gehad en gaat
nog in gesprek met Janet.

2.

Vaststellen definitieve agenda
Vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken
- info MR (3 keer) deze gaan mee met Angelique.

4.

Notulen vorige vergadering
- Akkoord.

5.

Stand van zaken vanuit Bauke
- Het logo is goedgekeurd. De begrippen ‘dalton’ en ‘openbaar’ komen nu in het logo
terug. Het is de bedoeling dat dit volledige logo straks ook op briefpapier etc. komt.
Aanstaande donderdag wordt bekeken waar wat geplaatst gaat worden. Dit wordt
tijdens de zomervakantie gedaan. Later wordt bekeken of het logo ook in de school
terug kan komen.
-

Het veiligheidsplan moet worden aangepast. Dit doet Bauke.

-

De formatie is grotendeels klaar. Reinier en Bart zullen volgend schooljaar niet meer
op onze school werkzaam zijn. Alda komt als nieuwe leerkracht. Gea en Kim hebben
een vaste benoeming. Daarnaast komt er eventueel nog een nieuwe leerkracht
vanuit de invalpool.

-

We zijn druk bezig met de ‘lerende organisatie’ samen met Dorien Sluijter. Volgend
schooljaar gaan we starten met een nieuwe organisatievorm.

6.

Groepsindeling
Besproken en is akkoord.

7.

Lief en leed
- De ouders die uit de MR gaan krijgen een attentie. Stieneke regelt dit.
- De vader van 2 oud leerlingen is overleden. Vanuit school is er een kaart gestuurd.
- Dewie begint woensdag weer met werken.

8.

Vanuit de ouders, onderbouw en bovenbouw
- Ronald heeft veel positieve reacties gehoord over de schoolreizen.
- In de onderbouw gaan de kinderen op 12 juli kennismaken met de nieuwe leerkracht
en groep. Dit valt samen met de Thijsjesraad verkiezing. In de laatste schoolweken
worden veel dingen afgerond.
- In de bovenbouw hebben de groep 6 en 7 een kijkje in de klas. Dit wordt door de
kinderen georganiseerd.

9.

Begroting en jaarrekening
Ronald heeft navraag gedaan bij Roelfien. Alle zaken kloppen nu. Het blijkt dat er veel
onduidelijk is over het betalen van de ouderbijdrage, schoolreis etc. en op welke
rekening dit moet worden gestort. Sigrid gaat navraag doen bij Bauke of dit efficiënter
kan.
Er worden drie punten toegevoegd aan de begroting: schoolpleincommissie, bijdrage
voor de Thijsjesraad en avondvierdaagse.

10.

Taakverdeling, agenda en vergaderrooster MR
Voor de personeelsgeleding is nog niet helemaal duidelijk wie zitting neemt in de MR.
Daarnaast moeten er verkiezingen worden uitgeschreven. Dit doen Pascal en Sigrid
direct na de zomervakantie.
Iedereen bekijkt het concept vergaderrooster en geeft eventuele wijzigingen door aan
Sigrid. Sigrid stuurt dit concept door naar Bauke.
Sigrid past de agenda van de MR aan.

11.

Jaarverslag MR
Goedgekeurd en Sigrid vult aan.

12.

Rondvraag
-

MR agenda aanpassen

X

Vergaderrooster MR
sturen naar Bauke
Navraag doen over de
daltonbijdrage en geld
voor schoolreis.
Attentie kopen voor de
ouders die uit de MR gaan
Verkiezingen uitschrijven

X
X

X

Besluitenlijst:

Onderwerpen voor de volgende
vergadering op dinsdag 4 juli

X

X
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Actielijst

Vaste agendapunten
1
opening en mededelingen
2
vaststellen definitieve agenda
3
ingekomen stukken
4
notulen vorige MR-vergadering
5
lief en leed
6
uit de onder- en bovenbouw
7
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

