Notulen MR vergadering 09-07-2019
1. Opening
Vind plaats om 19:31.
2. Goedkeuring notulen vorige vergadering d.d. 21-05-2019
Goedgekeurd, met kleine tekstuele aanpassing. Er komt wel een vraag uit voort
m.b.t. de ouderbijdrage n.a.v. een verhaal daarover in de schoolgids. Hier komen
we later in de vergadering op terug.
3. MR-GMR Vergadering
Cressida is hier naartoe geweest, het was goed om de andere (G)MR-leden eens
te zien maar concreet niet direct relevant. Het lijkt wel nuttig om ook bij de
volgende vergadering te zijn, welke op 16 oktober plaatsvindt.
4. Vergaderrooster MR 2019-2020
Cressida zal een blik op de jaarplanning werpen en met een voorstel komen. We
besluiten wel de eerstkomende vergadering op 3 september te houden.
Inge zal de MR verlaten, zij is bezig met vervanging te zoeken.

Aanwezigheid Mirjam:
Er is een nieuwe versie van de schoolgids gemaakt, welke opnieuw aan de Mr is
voorgelegd. Hij wordt besproken, er zijn wat tekstuele opmerkingen welke ter
plaatse worden bijgewerkt. De oudergeleding van de MR geeft haar instemming.
5. Schoolplan 2019-2023
Het schoolplan is nog niet helemaal af, dit punt schuift door naar de volgende
vergadering (andere scholen hadden het ook nog niet af).
6. Jaarverslag
Dit vereist geen instemming en is ons slechts ter kennisgeving voorgehouden. Er
worden wel wat vragen en opmerkingen bij Mirjam neergelegd.
7. Werkverdelingsplan
Er zijn wat kleine opmerkingen en vragen, maar geen grote zaken. De
personeelsgeleding van de MR heeft haar instemming verleend.
8. Overblijf update
Mirjam heeft contact met Kinderstralen gezocht. Er zijn afspraken gemaakt,
waaronder dat de resultaten van de ouderenquête terug zouden worden
gekoppeld en er een plan van aanpak zou komen, maar er is uiteindelijk niets van
terecht gekomen. Dit liet dusdanig lang op zich wachten dat Mirjam in verhoogde
staat van agitatie Kinderstralen weer gecontacteerd en met ze gesproken heeft.
Uitkomst is dat Kinderstralen zelf ook geen mogelijkheden meer ziet. Er is op
moment van schrijven sprake van een bedenkperiode, maar het lijkt erop dat het
contract van beide kanten onwenselijk is geworden. Het is besproken binnen het
team, en de voorkeur gaat uit naar een andere oplossing.
Het contract met Kinderstralen loopt nog een jaar door, en het is nu te kort dag
om voor het komende schooljaar een andere oplossing te vinden, dus het zal
gaan om de periode na komend schooljaar.
Er wordt over gesproken op de vergadering, idee is om een aantal ouders te
vagen mee te denken. Er zal een communicatie over komen nog voor de

vakantie, om de ouders erop voor te bereiden en met vragen en ideeën te
komen, en dan zal na de vakantie een werkgroep op de zaak worden gezet.

9. Binnengekomen post
a. Template jaarverslag MR
Het jaarverslag moet nog geschreven worden, Erick gaat er mee aan de slag.
10. Rondvraag en/of mededelingen
We bespreken hoe de MR zichtbaar en aanspreekbaar te houden is voor de
ouders. Wellicht een introotje in de Postmeeuw met foto’s of een inloop koffie
ochtend?
11. Sluiting
Het is 21:20 als de laatste letter op papier gezet is en de inkt haar drogende taak
kan beginnen. De volgende vergadering is op 3 september.

