OBS de Triolier

Notulen

MR vergadering 2019-2020

Datum:18/11/2019

Tijd: 19.00-20.30 uur

Aanwezig: Wanne Vos, Lizette Seijbrands, Ruud Kobussen, Ellen van Gog, Kitty van de Ven, Pascalle Dumoulin
Karl en Carlijn sluiten later aan.
Afwezig:
Notulist: Pascalle
Status: I (informatie), M |(meningsvorming, B (besluit)
Actie: W (Wanne, R (Ruud), L (Lizette), E (Ellen), K (Kitty), P (Pascalle), A (Allen)
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01.01

Openen vergadering dd
welkom.
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02.01

Vaststellen agenda
binnengekomen
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De vergadering wordt om 19.04 uur geopend.

Karl Sluit aan om 19u15 en licht onderstaande punten toe:
- Thema bezoek inspectie.
Er is een thema bezoek geweest. Het thema was ‘didactisch
handelen’ Ons bestuur heeft in februari 2020 het volgende
inspectiebezoek.
De punten die de inspecteur aangaf en waar wij als school al
mee bezig waren, kwamen overeen. We gaan verder met onze
aandachtspunten ‘directe instructie’ en ‘effectieve onderwijstijd’.
- Stavaza IkOok/ Verbouwing
De zaak ligt nu bij het bestuur van RBOB.
- Investeringsbegroting de Triolier / Begroting RBOB
Wanne en Karl hebben de begroting besproken tijdens de
voorbereiding van de vergadering. Karl ligt ook toe waar in
geïnvesteerd wordt.
De MR gaat akkoord met deze begroting.
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Goedkeuren notulen dd 16/09/2019
De notulen zijn goedgekeurd.
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04.01

MR intern
RI&E doorlopen
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Is nog niet geweest.

04.02

Arbojaarplan

Hier wordt nog aan gewerkt.
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04.03

Communicatie (intern/extern
evaluatie)

De communicatie gaat heel goed, wordt als
transparant ervaren.
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04.04

Thema Locatie & omgeving

Veiligheid is een belangrijk onderwerp. Hoe ziet ons
protocol voor grensoverschrijdend gedrag door
derden er uit? Dit onderwerp ook binnen het team
bespreken.
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04.05

Jaarverslag MR

05
05.01

Lopende zaken

06
06.01

BVL
Carlijn sluit aan
Info & mededelingen

Is goedgekeurd.

Zie bijlage bij notulen.
Carlijn licht toe.

s

a

s
I

a

De Grootschoterweg en de rotonde is druk en best
gevaarlijk voor kinderen om over te steken. Dat is een
reden dat ze niet zelf op de fiets komen, maar met de
auto worden gebracht.
Vanuit de werkgroep is het nu wachten op antwoord
van de gemeente.
Voor de volgende vergadering denken de MR leden na
over hoe we als MR de verkeerswerkgroep kunnen
ondersteunen en hoe dit praktisch vorm te geven.
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GMR
Info & Mededelingen

A
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Tijdens de GMR vergadering is gesproken over:
- Referentieniveaus
- 4D data duiden doelen doen.
- Koersplan 19-23.
- aanname po-er.

Actielijst
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Ruud heeft de MR basis cursus gehad. Nu wil hij graag
nog de verdiepingscursus volgen.
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Begroting kan gesloten worden.
Jaarverslag 2018-2019 maken kan gesloten worden.
Stukje in Koeriertje over MR en thema kan gesloten
worden.
Uitnodigen BVL lid kan gesloten worden.
In jaarplan opnemen evaluatie schoolplan en plan van
aanpak groep 7 en 8 kan gesloten worden.
Nieuwe acties:
- Protocol grensoverschrijdend gedrag door derden en dit
bespreken in het team.
- Nadenken over hoe samenwerking met BVL commissie
eruit gaat zien.

09
09.01

Agendapunten volgende vergadering
Stand van zaken actieplan
groep 7 en 8
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09.02

Thema Locatie & omgeving

09.03

Verkeer rondom school &
hoe BVL werkgroep
ondersteunen.

09.04

Veiligheid en protocollen.

10

Rondvraag & sluiting

s
Om 21.15 uur wordt de vergadering gesloten.

a

