Notulen MR vergadering 3 juli 2018

1. Opening
2. Goedkeuring notulen vorige vergadering d.d. 29/5/2018
3. Jaarverslag 2017/18
Actie Vesna, volgt zsm
4. Vergaderdata volgend jaar -> akkoord?
11 september, 13 november, 15 januari, 12 maart, 7 mei, 2 juli
Nu nog niet af te spreken gezien de wisselingen in bezetting. 11/9 staat, data daarna
nog verder te bepalen. Handig om dit ~ een week voorafgaand aan GMR te doen.

Aanwezigheid Mirjam:
5. Overblijf volgend jaar + veiligheid plein tijdens overblijf
Akkoord met inzet Kinderstralen vanaf sep 2018.
6. schoolplein -> status inrichting/plan om het plein mooier/uitdagender te maken?
Vooralsnog geen grote aanpassingen, want wachten op nieuwbouwprojecten. Mogelijk
wel kleine aanpassingen, hierover vindt overleg plaats met De Reiger.
7. Acties, werven leerlingen -> wat wordt er laatste tijd aan acties, sponsorloop, bingo,
etc. gedaan en is dit voldoende?
Kleuterklas volgend jaar 27 lln. Leo-groepen vol.
8. Organisatie luizen -> wie doet wat , is verantwoordelijk voor wat, met zicht op
volgend jaar. (Idee: klasseouders)?
Nog verder over hebben. Zou fijn zijn als OR of klasseouders dit zou regelen.
9 OR bijdrage -> wat wordt er gedaan mbt de ouders/kinderen van ouders die deze
bijdrage niet betalen (niet diegene die aantoonbaar niet kunnen betalen).
Kun je niet afdwingen, school kan wel meer duidelijk maken wat er met bijdrage wordt
gedaan. OR denkt na over een betere brief.
10. toetreding Erick en Eelse, Aftreding Barbara en Vesna en evt Anneke einde
schooljaar -> aantal leden bespreken (2/2 ipv 3/3?)
2/2 leden is wenselijk. Anneke neemt alleen nog 11/9 deel, daarna slapend lid.
11. MR gedeelte nieuwe website
Mirjam regelt login MR en optie plaatsen documenten -> status?
Wordt zsm geregeld.
12. Status idee om Postmeeuw niet als bijlage te versturen, maar in mail zelf. Daarmee
makkelijker leesbaar. Inge/Stephan bespreken met Mirjam.

13. Binnengekomen post
14. Rondvraag en/of mededelingen
 anti-pest coordinatoren Stephan en Benthe vanaf sep niet aanwezig. Wordt voor
zomervakantie afgestemd wie dit overnemen.
 Status continurooster: volgend jaar verder ontwikkelen; dan ook
ouderraadpleging door MR, etc
 Status jaarplan 17/18? Jaarverslag volgt; daarin valt eea na te zoeken.
15. Sluiting

