Notulen MR vergadering:
Wanneer: 19 februari 2018
Aanwezig: Janneke(JM), Femke(FK), Lisanne(LY), Peter Verheul (PV), Jos(JG) en Leonie(LV)
Afwezig:
1.Opening/vaststellen agenda.
-punt 4 onder voorbehoud
2.Ingekomen stukken.
-Er is een email binnen gekomen van een ouder over de staking van 14 februari. Deze email was
gericht aan de MR en aan JG. JG heeft al geantwoord op deze email. De MR gaat dit ook nog doen.
Het antwoord van de MR zal dezelfde strekking hebben als de email van JG. LY en LV stellen deze
email op.
3.Nieuws uit de school.
-LY stuurt kaartjes vanuit de MR naar een aantal collega’s.
4.Nieuw MR lid.
- Eszter Szávai heeft zich aangemeld als nieuw MR lid. Helaas lukt het haar niet om deze vergadering
al aanwezig te zijn. LV stuurt haar een email met de data van de MR vergaderingen van dit jaar.
5.Gezonde school.
-LY en FK hebben zich wat verdiept in de website van de gezonde school. Hun voorstel is om gezonde
school op de eerstvolgende teamvergadering op de agenda te zetten. Om te kijken hoe het zit met
het draagvlak in het team. Het team wordt dan verzocht om een vragenlijst in te vullen. Vervolgens
wordt er een werkgroep opgezet met leerkrachten die de antwoorden van deze vragenlijst gaan
verwerken. De vragenlijst wordt ook ingevuld door de ouders van de MR. De uitkomsten worden
vervolgens besproken in het team en vandaaruit wordt gekeken hoe we verder gaan.
Alle MR leden zijn het eens met dit voorstel.
Ook wordt er een manier bedacht om input van ouders te vragen.
6.begroting GMR
-Wordt samengevoegd met punt 7.
7.Nieuws uit de GMR.
-18 januari is er een GMR vergadering geweest. De GMR heeft een reactiebrief gestuurd naar
E.Vredeveld over de begroting. Waarin (voornamelijk) gevraagd wordt om een betere onderbouwing
van de keuzes die zijn gemaakt.
-Voor een volgende vergadering wil de PMR graag een vraag meegeven: Waarom hebben de teams
nog niks van het VCOG gehoord over het “slob” geld.
8.Rondvraag.
-FK stelt de vraag waarom de rapporten dit jaar later komen dan voorgaand jaar. Dit jaar is een lang
jaar. Als je over het hele jaar kijkt komen ze op de helft van het jaar. Ook qua tijdsplanning was dit
beter haalbaar voor de leerkrachten. Vorig jaar kwamen de rapporten 3 weken eerder wat een hoge
werkdruk veroorzaakte bij de leerkrachten om de rapporten tijdig af te krijgen.
Volgende vergadering donderdag 22 maart

