Notulen
MR-vergadering OBS De Wilgenstam
1 november 2016 20:00 Meidoornsingel
Aanwezig personeel geleding: Donna, Ingrid, Lya en Sonja
Afwezig personeel geleding: Jacqueline
Aanwezig oudergeleding:, Sander ,Niels, Antoinet en Susanne
Afwezig oudergeleding: Bregje
OR: Sander
Directie: Peter

Agenda MR 1 november 2016
1.
2.
3.
4.
5.

Vastgestelde notulen van 13 sept – deze kunnen op de site
Concept notulen 4 okt
Laatste versie schoolplan
Mail vanuit OR inzake gezonde traktaties
Tekst verkiezing MR (wordt verstuurd per mail na goedkeuring)

Ad2.
Notulen zijn goedgekeurd.
Ad 3. Schoolplan
Peter geeft aan de aangeleverde punten of te hebben verwerkt, zo niet mondeling toe te lichten
waarom deze punten er niet in verwerkt zijn.
De MR leden bekijken het schoolplan hierop.
Mededeling Peter.
Er zijn gesprekken geweest tussen het bestuur, Tuinstad Schiebroek en de Wilgenstam m.b.t.
verkenning van een Kindcentrum.
Ad4. Binnen de school is er een traktatie beleid. Hier proberen de leerkrachten de ouders zo goed
mogelijk aan te houden.
Ad5. Sander maakt een vooropzet en stuurt deze door naar de MR leden.

Actielijst vorige vergadering
Actie

Eigenaar

Status

Toelichting vragen aan Peter
over het voor onderhoud en
technische staat van het
gebouw op de begroting

Niels

Brief wordt doorgestuurd naar MR leden ter
goedkeuring en kan dan worden opgestuurd.

Profielschets nieuwe directeur
vragen aan Annemiek
Dijkhuizen

Sander

Op 6 december zal Annemiek Dijkhuizen de
vergadering bijwonen. Aan haar wordt van te
voren gevraagd of er al profielschetsen zijn voor
een nieuwe directeur.

Werkweek

Jacqueline

Alles is rond, alleen de locatie is nog onduidelijk.

NJT
Opstellen van een mail naar
Peter

Ingrid / Sonja

open

Verkiezingen oudergeleding

Bregje

Is verzorgd,

Betalingen
Locatie groep 6

Nieuwe Actielijst
Actie

Eigenaar

Status

Profielschets nieuwe directeur
vragen aan Annemiek
Dijkhuizen

Sander

Werkweek
Locatie groep 6
NJT
Opstellen van een mail naar
Peter

Jacqueline

open

Ingrid / Sonja

open

Reflectie op schoolplan.
Punten doorgeven aan Sander
voor 15 november
Afstemming beleid van
gezamenlijke ruimtes tussen
school en Mundo

allen

Sander

Rondvraag.
Sander Noordman OR
-

Hebben jullie stellingen/vragen voor de Algemene Ouderavond?

Ingrid
- Wat gebeurt er met de stenen op het plein? Hoe zit het met de afstemming tussen het beleid
van school en Mundo over de gezamenlijke terreinen?

Notulist: Sonja van der Klugt
Volgende vergadering 6 december

