Notulen 9e  MR vergadering schooljaar 20152016; 7 juni 2016
Aanwezig: Elise, Jolande, Amanda, Bart, Rob, Cornelie, Brenda, Laurens,
Patrick
Afwezig: 
Onderwerp
1. Welkom en notulen/actielijst
goedgekeurd
vorige keer (zie doc van
Patrick 7/4)
2. Voorstel directie om kwartier
 Het betalen van vrijwilligers kan niet uit
eerder te beginnen en pauzes
de ouderbijdrage. We kunnen de
met vrijwilligers en docenten
ouders wel een vrijwillige bijdrage
op te vullen.
vragen.
a) voorstel school kort
 We hebben bij Brood & Spelen
… toegelicht
geïnformeerd en een offerte
b) Reactie/vragen van ouders
aangevraagd. (gekwalificeerd
op mail

van school . Elise
personeel)
heeft ze verzameld (zie doc
 Partou hebben we ook benaderd voor
Elise van vandaag 6/6).
een offerte. Deze valt hoger uit dan
c) Hoe gaan we antwoorden?
Brood & Spelen. Bart vraagt een
Welke antwoorden kunnen
nieuwe offerte aan.
we al geven?
 Wij hebben een voorkeur voor
vrijwilligers i.p.v. ouders voor
pleinwacht. De PMR is hier ook
voorstander van.
 Het idee is om een enquête te houden
over de eventuele vrijwillige verhoging.
Welke financiële ruimte hebben
ouders?
 Een optie is om de ouderbijdrage te
verlagen waardoor er meer ruimte
komt voor een eventuele vrijwillige
bijdrage voor het betalen van
vrijwilligers.
 Een aantal ouders heeft aangegeven
problemen te zien in de fietsroute
i.v.m. middelbare scholen.
Pauzerooster is geen probleem. Een kwartier
eerder beginnen is ook geen probleem.

3. Concept jaarrooster
schooljaar ‘16/’17 nav mail en
excel Tanja en reacties
docenten (zie doc Bart
vandaag 6/6).
4. MR bezetting volgend jaar:
aantal mensen stopt. Aantal
mensen max termijn. Hoe
aanpakken? / ouders per
1/10. Docenten?

5. Bezetting GMR; mail Bianca
over werving via
Elzenhagenblad. Is hiervoor
een speciale procedure? Zo
niet dan oproep doen via
Elzenblad.
6. Overige en Wvttk
a. Volgende MR vergadering
in 5 juli 2016
b. Stukje MR in Elzenblad

 Studiedagen zijn aangepast. Nu valt op
elke dag van de week een studiedag.
 De laatste periode is 11 weken. Met
Tanja overleggen of hier nog naar
gekeken kan worden.
 Cornelie verlaat per 1102016 de MR.
 Tijdens de infoavond aandacht voor de
MR + werving twee nieuwe ouders.
 Patrick stopt per einde schooljaar. Dus
1 nieuwe leerkracht en 1 vervanging
zwangerschapsverlof Jolande (per
augustus  feb 2017)
 De MR is gevraagd door de GMR om
een nieuw ouderlid te werven. Rob
neemt met Bianca contact op om te
zien wat hiervoor de procedure is.

 Cornelie gaat een opzet maken hoe de
stemprocedure eruit gaat zien voor de
MR ouderverkiezingen.
 Ingekomen post: avondvierdaagseCito,
sportdag en een ouder die zich wil
opgeven voor de MR. Er moet op korte
termijn een reactie worden gestuurd.
 Nog steeds gezichten op de FB.

