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Concept notulen van de MR vergadering van maandag 13 februari 2017
Aanwezig: Jannita van de Burgt (vz), Lia Jansen, Mariette van Ee, Lisette Jochemsen-Besselsen,
Hans van den Hudding (verslag), Henk van Roekel (later op de avond).
Afwezig met kennisgeving: Ellen van Loenen.

1. Opening en welkom
Jannita opent de vergadering door een stukje te lezen uit 1 Johannes 4. Dit gaat over de grote
liefde van God.

2. Notulen MR-vergadering 8 december 2016
Alle actiepunten worden doorgenomen. Sommige hiervan blijven nog staan.

3. Ingekomen stukken
- Prima Onderwijs
- Magazine VOO Scholing (Vereniging Openbaar Onderwijs)

4. Mededelingen vanuit de GMR
De aanpassingen van het MR reglement zullen bovenschools aangeleverd worden.

5. Personeelszaken
Invalkracht Mariska Aalbers heeft een dochter gekregen, genaamdSanne.

6. Ouderinbreng
Lisette heeft een aantal ouders gebeld of er nog verbeterpunten of vragen zijn. Er is een vraag
binnen gekomen over het continurooster en of er aandacht kan komen voor het aantal mailtjes
die verstuurd worden naar alle ouders. Dit zal in het team besproken worden.

7. Rooster van aftreden
Dit jaar zijn Jannita en Mariëtte aftredend en herkiesbaar. Ze hebben beide aangegeven zich
voor nog een periode herkiesbaar te stellen. Hier zal nog een mail naar de ouders over
worden verstuurd.

8. W.v.t.t.k.
- Op de open middag voor eventuele nieuwe aanmeldingen zijn er dit keer geen ouders
geweest. Voor volgend jaar zal er meer aandacht aan gegeven worden.
- Ouders zijn positief over de themaweek en de afsluiting in de kerk sluit hier goed bij aan.

9. Mededelingen vanuit de directie
Henk licht toe dat er gesprekken gaande zijn met de gemeente over een school in Veller.

10. Enquête leerkrachten
Henk praat ons bij over de uitslag en de actiepunten van de enquête vanuit de leerkrachten.

11. Rondvraag
Vanuit de ouders komt de vraag over een structurele methode of lespakket over pesten en de
juiste groepsvorming, bijvoorbeeld een kanjertraining. Dit is ook een onderwerp in de GMR
vergadering geweest. Henk zal dit bespreken in het team.

12. Datum volgende vergaderingen zijn 6 april en 22 juni.

13. Sluiting door Lia

Actiepunten:
Nummer

Wie?
Hans
Jannita
Jannita
Jannita
Ellen en Jannita
Lisette
Henk en Lia
Jannita
Lisette
Hans

Wat?
Doorsturen concept notulen
Doorsturen definitieve notulen naar Henk voor website
Jolanda uitnodigen voor methode dyslectie
Handboek voor elke ouder bestellen
Nieuwe pasfoto doorsturen naar Lisette
Maayke vragen om nieuwe posters en badges
Voorstel hitteprotocol bespreken in het team
Namen ouders doorgeven aan Lisette
Een aantal ouders bellen over eventuele verbeterpunten
Concept jaarverslag doorsturen naar Jannita

