Concept Notulen MR vergadering 9 maart 2018
Aanwezig: Inge Verver, Stephan Janszen, Anneke van Gijzen
Afwezig met kennisgeving: Barbara Speet, Vesna Groenewoud
1. Opening
2. Goedkeuring notulen vorige vergadering d.d. 21/11/17: Inge merkt op dat bij het
agendapunt Binnengekomen Post mbt de mail van Esther Veldt (GMR) niet wordt vermeld
dat is afgesproken dat Inge contactpersoon zal zijn voor de GMR. Anneke zal dit aanpassen
en daarna zijn de notulen goedgekeurd en kunnen ze op de website worden geplaatst.
3. MR emailadres:
Actiepunten vergadering 21/11/17:
- Inge gaat na of de MR in het nieuwe computersysteem een adres kan krijgen van waaruit
wij ook zelf kunnen mailen.
- Anneke zoekt uit of er bij het oude gmail adres ook Google drive ruimte (gratis) is. Dan kan
het MR archief dat nu nog op de schijf van Martijn staat, beter naar de Google drive van ons
gmail adres verhuizen.
Inge: er is een verzoek gestuurd naar de beheerder van het mailsysteem Zilvermeeuw.nu
om de MR toestemming te verlenen in ons eigen email adres in te loggen. Daarnaast
zouden we graag wat ruimte op de schijf hebben om onze documenten op te slaan. Helaas
is er tot nu toe geen antwoord gekomen, waarschijnlijk liggen we onder op de stapel.
Bovendien is dit voor de beheerder een lastig verzoek, want het geven van toestemming aan
MR leden van de oudergeleding zou betekenen dat er, ivm privacy, een afgeschermd
gedeelte moet komen voor de MR zodat de oudergeleding geen toegang heeft tot informatie
en gegevens waar de leerkrachten mee werken.
Anneke: bij het oude gmail adres hoort ruimte op de google drive, die ruim voldoende is om
onze documenten op te slaan (gratis).
Het voorstel om het oude gmail adres van de MR weer te gaan gebruiken wordt
aangenomen. Argumenten:
- Ieder MR lid heeft toegang tot dit email adres en tot de bijbehorende google drive. Dan
hebben we weer een ruimte om ons archief op te slaan
- er kan vanuit dit email adres worden gemaild zodat de oudergeleding niet meer met derden
vanuit een privé email adres hoeft te communiceren over MR zaken. Bovendien kun je
vanuit je privé adres via het gmail adres alle MR leden mailen, de mail krijgt als afzender het
gmail adres, en de ontvanger kan hierop replyen en ook het antwoord verloopt via het gmail
adres en komt dan bij de andere leden terecht. Dit kan allemaal niet bij het Zilvermeeuw.nu
adres.
- de MR kan zelf binnen dit email adres gegevens wijzigen, bijvoorbeeld nieuwe leden
toevoegen, oude verwijderen, wachtwoord wijzigen, email adressen waar naar wordt
doorgestuurd wijzigen
- De MR kan zelf de google drive beheren. Documenten kunnen gemakkelijk vanuit het
gmail adres worden opgeslagen op de drive

- Een email adres doet tegenwoordig ook dienst als archief. Als we via het gmail adres
communiceren worden daar onze mails opgeslagen en omdat ieder MR lid, ook toekomstige
MR leden, toegang hebben tot deze mails is het mogelijk om later nog emails terug te lezen.
- Met dit email adres is de MR onafhankelijk van de SOPOH/De Zilvermeeuw, hoewel een
gmail adres wel wat minder professioneel oogt…
Acties:
- Anneke mailt Mirjam en andere contacten om hen op de hoogte te brengen van de email
wijziging
- Anneke verplaatst het archief van de drive van Martijn naar de drive van het MR gmail
adres.

4. Verkiezingen MR 2018, vooruitblik
Aankondiging Postmeeuw mbt 2 vacatures
Vesna heeft een voorzet geschreven voor een wervende tekst om in de Postmeeuw te
plaatsen. Anneke heeft deze tekst aangevuld. Tijdens de vergadering wordt nog wat aan de
tekst geschaafd en vervolgens goedgekeurd voor plaatsing.
5. Huishoudelijk reglement MR (Anneke)
Actiepunt 21/11/17:
Anneke stuurt laatste versie rond zodat wij hier allemaal naar kunnen kijken.
Tijdens de vergadering worden nog enkele punten in het Huishoudelijk Reglement
aangepast. Anneke zal deze opmerkingen verwerken en daarna kan het reglement op de
website worden geplaatst…

6. Begroting 2018
Zie bijlagen
De MR besluit unaniem om de begroting goed te keuren.
7. Binnengekomen post
- email van Ad Keijzer, voorzitter MR OBS De Bosrank. Hij vraagt of wij de petitie die
is gestart tbv meer geld voor primair onderwijs via de directie willen delen met ouders
en leerkrachten.
Op het moment van de vergadering staan er ruim 4300 handtekeningen onder de petitie,
begin februari waren dat er ruim 3200.
Omdat er al verschillende mails over de staking van 14 maart zijn uitgegaan naar de ouders
wordt het besluit genomen om deze petitie niet verder te verspreiden.
-

Nieuwsbrief van de GMR mbt de cursus Basiskennis over de MR. Stephan zal zich
voor deze cursus opgeven. Inge gaat misschien met hem mee.

8. Rondvraag en/of mededelingen: geen
9. Sluiting

