Notulen MR vergadering 1 november 2016
Locatie: Elegaststraat
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Aanwezig: Marieke, Evelyn, Ellen, Anneke, Hans, Bas
Afwezig: Berdi, Roebi, Stefanie
1. Actielijst en Notulen
Gesproken over de speerpunten van de mr voor dit schooljaar. Hiernaast besproken wat wij als mr
willen toevoegen voor dit schooljaar. Een van de punten waar we ons in willen verdiepen is het
spilcentrum samen met Dikkie en Dik. Als tweede punt willen we ons verdiepen in de nieuwbouw en
de gevolgen hiervan voor de leerlingen.
De notulen van maart zijn als laatste op de app gezet. Anneke vraagt aan Carstian of hij de overige
notulen kan uploaden.
2. Mededelingen: OR / GMR / Schoolzaken
OR: Elegast: Aantal nieuwe leden en met z’n allen hebben ze een groepsapp aangemaakt. Loopt erg
goed. Vitruuf: Loopt goed. Wat wisseling in ouders die in de or zitten.
GMR: Marieke gaat de MR verlaten. Haar taken bij de GMR kunnen z.s.m. overgenomen worden.
Schoolzaken:
Nieuwbouw: Gaan we ons als MR meer in verdiepen.
Inclusief onderwijs: Dit onderwerp komt regelmatig terug op de studiedagen.
Taal en Woordenschat: Verschuiven naar de volgende vergadering ivm afwezigheid Berdi.
Verkiezing ivm vertrek Marieke: Marieke stopt per 01-01-2017. Een stukje voor een nieuwe ouder zal
geplaatst worden in het Korenaarbulletin. In dit stukje gaan we aangeven dat we op zoek zijn naar
een voorzitter. Evelyn gaat een stukje schrijven. Voorstel om Roebi de taak van Marieke over te laten
nemen om naar de GMR te gaan.

3: Privacy beeldmateriaal kinderen
Naar aanleiding van een mail van een ouder is dit punt op de agenda gekomen.
Bij de inschrijving dienen ouders akkoord te geven of hun kind (eren) wel of niet op Internet mogen
met foto’s en / of filmpjes. Anneke vraagt na bij Berdi wat de procedure is. De vraag is hebben we als
school hierin een beleid of is dit een SKPO beleid of zijn dit wettelijke bepalingen.
Marieke zal een mail sturen naar deze ouder dat dit besproken is in de mr en dat we hiermee verder
gaan.

4: Jaarverslag MR
Naar de volgende vergadering.
5: Jaarplan MR 2016/2017
Deze aanpassen met de 2 inhoudelijke onderwerpen (nut van de mr en communicatie) die eerder
deze vergadering besproken zijn.
6: Jaarbegroting
We houden de standaard begroting aan. De MR heeft recht op een vast bedrag per leerling. Er hoeft
geen rekening gehouden te worden met extra kosten. De oudergeleding ziet af van de vergoeding
waar ze recht op hebben. Wel is afgesproken dat we hier jaarlijks opnieuw over stemmen.
7: Jaarplan school 2016/2017
Naar de volgende vergadering
8: Realisatie schoolplan 2015-2019
Naar de volgende vergadering
9: Rondvraag
Bas: Is er iets afgesproken over het plaatsen van foto’s en / of filmpjes over hoe vaak een docent iets
op de app zet. De personeelsgeleding geeft aan dat dit vanuit de school wel gestimuleerd word.
Vanuit de ouders wordt dit erg op prijs gesteld.
Nieuwe datum voor de volgende MR vergadering: De vergadering van 13 december zal geannuleerd
worden ivm de rapportgesprekken.
Nieuwe datums:
17 januari ipv 13 december
21 februari ipv 31 januari

Datum

Aandachtspunt

Verantwoordelijke

Streefdatum

December 2015

Veiligheid verkeer Vitruuf
bespreken met Berdi

Hans

In de gaten
houden

November 2016

Kim Rijnders uitnodigen om de MR
over de Spil/VVE te updaten

November 2016

December 2016

Stukje in het Korenaar Bulletin voor Evelyn
een nieuw MR lid

Januari 2016

