Notulen Medezeggenschapraad vergadering
o.b.s. Theo Thijssen dinsdag 03-07-2018
Ouders
Marco Sanders
Winanda HoegenKuiper
Ronald Dinkelman
Angelique Brink

Team

Directie

X
X

Stieneke Buunk
Lisette Grondhuis

X

X
X

Pascal Wallinga
Gerdy Schoonbeek

X
X

Heleen Achterop
Helen van der Velde
Sandy Sibbald

X

Opening en Mededelingen
Sandy is aanwezig en start met haar punten:
Evaluatie schooljaarplan
Dit punt komt volgend jaar terug in de eerste vergadering. Er moeten nog stukken
worden aangeleverd en de koppeling word en Excel werkt niet naar behoren.
Begintest
Deze test nemen we niet meer af bij de kleuters. We zijn op zoek naar een nieuwe
methode om kleuters te volgen in hun ontwikkeling. Het plan is om hier na de
herfstvakantie mee te starten.
Formatie
De formatie rondkrijgen is altijd een hele puzzel. Sandy legt uit hoe de uren zijn
verdeeld en wie ze gaan opvullen.
Ouderbetrokkenheid/enquête
Bij de enquête komen de volgende punten naar voren, hygiëne, ouderbetrokkenheid
en de website. Dit zijn punten die of inmiddels zijn opgepakt of komend schooljaar
worden opgepakt.
Bij de volgende MR vergadering wordt de enquête van de leerkrachten besproken.
Volgend jaar komen de panelavonden en de klassenouder weer terug.
IKC
Sandy heeft samen met Lisette, John, Dewie en Helen bij ‘huisvesting’ een
schoolreisspel gespeeld om in kaart te brengen wat onze behoeften en wensen zijn
voor de vernieuwbouw van onze school. Uit dit spel kwam een Ambitiedocument. Dit
document krijgen we van Sandy en wij lezen dit voor de volgende MR vergadering.

Mededelingen
Sandy: Gezamenlijke borrel met alle betrokken ouders: woensdag 18 juli van 15.00 tot
17.00 uur
Winanda: Er staan erg veel punten op de vergadering. Gelukkig zijn er al veel punten
besproken, ook staan er punten op die niet besproken hoeven te worden. Ze staan erop
om onder de aandacht te blijven.
Vaststellen definitieve agenda
Geen veranderingen
Ingekomen stukken
Verdeeld onder de leden van de MR
Notulen vorige vergadering: 15-05-18
-

-

Pascal: Als er nieuws is uit de commissie ‘vrienden van de Theo Thijssen’ dan geeft
Wendy Burgers dat door.
Eigenlijk is er op dit moment geen OV. Roelfien heeft daardoor geen begroting
kunnen maken en de MR kan dit dus niet goedkeuren. Helen en Sandy zijn hiermee
bezig. De MR wacht op de begroting, de kas schuift door naar de volgende
vergadering.
Het stukje van de MR voor de schoolgids is klaar en wordt doorgestuurd naar Sandy
(Lisette)

Lief en leed
- Stieneke nog steeds afwezig.
- Gea is afwezig
- Sigrid is bevallen van een prachtige dochter Jess Niloe
Uit de onder- en bovenbouw en ouders
Onderbouw:
De grote kennismakingsochtend is geweest, alle kinderen hebben in hun nieuwe
groep kunnen kijken en met de nieuwe leerkracht kennisgemaakt.
De schoolreizen zijn geweest en zijn als superleuk ervaren.
Op de gang in de onderbouwstaat een bak met ‘koolwitjes’.

Bovenbouw:

Vrijdag 6 juli is er voor de ouders een kijkje in de klas van groep 6 en 7.
De schakers hebben het ontzettend goed gedaan, ze zijn 17de van Nederland
geworden.
De schoolreizen zijn geweest en zijn als superleuk ervaren.
Ouders:
Bij terugkomst van de schoolreis van groep 5 en 6, was het niet voor alle ouders
duidelijk waar ze uit zouden stappen. Er stonden ook ouders bij de PABO te wachten.
Dagrooster team
Dit punt gaat door naar de volgende vergadering
Formatie 2018-2019
De MR gaat akkoord
Niet alle ouders hebben hierover een mail gehad, Sandy zorgt ervoor dat deze mail nog
een keer de deur uit gaat.
Vergaderrooster 2018-2019
Dinsdag 25 september 2018
MAANDAG 29 oktober 2018
Dinsdag 27 november 2018
Dinsdag 5 februari 2019
Dinsdag 2 april 2019
Dinsdag 18 juni 2019
Het jaarverslag (inclusief mei en juni) zijn akkoord. Gerdy vult de maanden mei en juni
aan en stuurt dit naar Sandy.
Rondvraag
Gerdy: Wat doe ik met de notulen van de 15 mei?
Deze notulen kunnen naar Sandy, dan kunnen ze op de website.

Notulen van 15 mei
doorsturen naar
Sandy/website
Stukje MR aanpassen en
doorsturen naar Sandy
MR jaaroverzicht
aanvullen en doorsturen
naar Sandy

x

x
x

Besluitenlijst:

Onderwerpen voor de volgende
vergadering op dinsdag
Vaste agendapunten
1
opening en mededelingen
2
vaststellen definitieve agenda
3
ingekomen stukken
4
notulen vorige MR-vergadering
5
lief en leed
6
groepsindeling
7
vergaderrooster
8
dagrooster team
9
ouderenquete
10
jaarverslag
11
uit de onder- en bovenbouw
12
rondvraag
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Actielijst

MR-jaar agenda
Maand

Onderwerp

September

Taakverdeling team
Dagrooster team
SOP

Oktober
November
Januari
Februari
Maart
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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

