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Ouders
Nynke Kroeze
Janet de Vries
Ronald Dinkelman
Angelique Klasens

Team

X
X
X

Stieneke Buunk
Tineke Berger
Pascal Wallinga
Sigrid de Lange

Directie
X
X
X
X

Heleen Achterop
Helen van der Velde
Bauke Waslander

X

Notulen 29-11-2016
1.

Opening en Mededelingen
-Nynke heeft zich afgemeld.
- Angelique wil graag met haar meisjesnaam in de schoolgids.
- We maken volgende vergadering een foto

2.

Vaststellen definitieve agenda
Vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken
- Geen ingekomen stukken.
- De GMR heeft nog geen reactie gestuurd op de vraag om eens een MR vergadering bij
ons op school bij te wonen.

4.

Notulen vorige vergadering
Goedgekeurd.

5.

Kennismaking interim directeur en nieuwe MR
Bauke en de MR leden stellen zich aan elkaar voor. Bauke wil graag een kort lijntje
houden met de MR. Voor vragen of opmerkingen is de MR altijd welkom.

6.

Taakverdeling team
De contactweek staat er drie keer op. Qua uren klopt dit wel.

7.

SOP
Het blijft lastig om alle zaken concreet te benoemen. Iedereen gaat wel akkoord met
het SOP.

8.

Lief en leed
Dewie is in verwachting.

9.

Uit de onder- en bovenbouw
Er volgt een drukke periode met eerst het Sinterklaasfeest en vervolgens Kerst. De
groepen 2 en 3 zijn naar het Speculaasconcert in ‘De Nieuwe Kolk’ geweest. De
onderbouw volgt het Sinterklaasprogramma van de NTR.
Zowel in de onder- als bovenbouw zijn er nieuwe computers met windows 10
geïnstalleerd en we hebben een nieuwe laptopkar.
In de bovenbouw hebben de kinderen lootjes getrokken. Op 5 december kunnen de
kringen in de middag kiezen uit allerlei verschillende activiteiten.
RTV Drenthe komt op school voor de actie voor de voedselbank.

10.

Begroting MR
Ronald vraagt Mary naar de begroting.

11.

Veiligheid in en om de school
Er wordt op het schoolplein wiet en glas gevonden. De afspraak is dat Janno en de
pleindienst voor schooltijd even een ronde over het plein doen. Bauke gaat met de
wijkagent hierover in gesprek. Ook de flat naast de school zorgt voor overlast.
Het parkeren rond de school blijft ook een probleem. Er zijn ouders die parkeren op het
fietspad. Er is een bewonersinitiatief om het parkeerprobleem op te lossen. Elly en Bart
pakken dit op met de verkeerscommissie en zullen reageren op dit initiatief.

12.

Voorstel rapport
We willen graag een rapport op maat; per groep een rapport met groep-specifieke
onderdelen. Daarnaast zijn de kernwaarden van de daltonvereniging aangevuld met
‘reflectie’ en ‘effectiviteit’.

13.

Rondvraag.
We bedanken Ronald voor zijn inzet.
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Actielijst

Besluitenlijst:

Onderwerpen voor de volgende
vergadering op dinsdag 31 januari
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

