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Notulen 31-01-2017
1.

Opening en Mededelingen
De school is kampioen geworden met schaken en mag door naar het Drents
Kampioenschap op 18 maart.

2.

Vaststellen definitieve agenda
Vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken
Brief van het VOO met een kaart met het advies-en instemmingsrecht van de MR.
Ronald mailt dit naar iedereen.

4.

Notulen vorige vergadering
Goedgekeurd.

5.

Stand van zaken en evaluatie Paul Moltmaker
Plateau wil stapsgewijs het proces evalueren en daarom in de aanstelling van Bauke
eerst verlengt tot de meivakantie. Het team heeft een positief gevoel bij Bauke en er
worden weer stappen gemaakt. Er is een plan van aanpak gemaakt waar het team
samen met Bauke punten van gaat oppakken. Een klankbordgroep zorgt hierbij voor
ondersteuning.
Er zijn vanuit het team en de MR twee e-mails gestuurd naar Plateau met vragen over
het onderzoek en het proces. Paul wil graag met een delegatie hierover in gesprek. De
MR wil hier ook graag bij aanwezig zijn. Paul komt met een open uitnodiging.
Bij de volgende MR vergadering schuift Paul weer aan om de profielschets te
bespreken.

6.

Kascontrole stichting
Mary had dit document al gestuurd. Sigrid gaat onderzoeken hoe het zit met de
Stichting van vrienden van o.b.s. Theo Thijssen.

7.

Lief en leed
-Er is veel ziekte maar er zijn geen invallers.
-Dewie gaat bijna met verlof. Kim komt haar vervangen.
-Een ouder van de groep van Stieneke was heel ziek maar is inmiddels weer thuis.
-Een broer van een leerling uit de groep van Pascal is weer ziek.

8.

Uit de onder- en bovenbouw
Zowel in de onder- als bovenbouw zijn de groepen druk geweest met de cito en de
begintest. In de onderbouw staat in de maand februari iedere dag een kind in het
zonnetje. Daarnaast volgt er een themadag over respect. De groepen 3 en 4 hebben
muziekles gehad van het ICO.
In de bovenbouw wordt op 10 februari de keuze op vrijdagmiddag door studenten van
het Drenthe College georganiseerd. Het voortgezet onderwijs komt ook bij de
bovenbouw op bezoek. Daarnaast zijn er nieuwe laptops beschikbaar.

9.

Rondvraag
- Sigrid neemt iedere vergadering wel een camera en statief mee voor het maken van
een foto. We hopen dat iedereen de volgende vergadering aanwezig is.
- Ronald wil graag weten hoe het zit met de begroting en jaarrekening van de OV  hij
nodigt de OV uit voor de volgende vergadering.
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Actielijst

Besluitenlijst:

Onderwerpen voor de volgende
vergadering op dinsdag 29 november
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

