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Concept notulen van de MR vergadering van donderdag 6 april 2017
Aanwezig: Jannita van de Burgt (vz), Mariette van Ee, Lisette Jochemsen-Besselsen, Hans van den
Hudding (verslag), Ellen van Loenen, Henk van Roekel (later op de avond).
Afwezig met kennisgeving: Lia Jansen.

1. Opening en welkom
Jannita opent de vergadering door een stukje te lezen uit Johannes 17. Als mens weten we de
helft nog niet van wat God weet en ziet. Zorg dat je op de juiste weg blijft. Dat is genoeg. Hij
kent ons!

2. Notulen MR-vergadering 13 februari 2017
Een aantal punten en acties worden nog doorgenomen en daarna afgerond.

3. Ingekomen stukken
Geen.

4. Mededelingen vanuit de GMR
Geen bijzondere mededelingen.

5. Personeelszaken
Met Lyanne gaat het herstel nog heel langzaam. Ze komt binnenkort wel langs om koffie te
drinken, maar zal nog niet komen werken.

6. Besteding gelden ouderbijdrage
Dit wordt in de volgende vergadering besproken en toegelicht door Henk.

7. Vakantierooster 2017-2018
Deze wordt in zijn geheel doorgenomen, inclusief de overig besteedbare vrije uren. Het
voorstel is om 2,5 dag na de meivakantie ook vrij te geven, zodat iedereen 2 weken
aansluitend vrij is. Dat wordt akkoord bevonden. Daarnaast is het voorstel om 2 halve
studiedagen op te nemen op een dinsdagmiddag en donderdagmiddag. De MR kan zich, na
overleg, hier wel in vinden waarbij het advies is om dit wellicht op 1 hele dag te doen.
8. Formatie 2017-2018
Jannita licht de totstandkoming van de nieuwe formatie en de groepen toe. Hoe dat er exact
uit zal gaan zien is nog niet bekend.

9. Mededelingen vanuit de directie
Henk geeft aan dat er gesprekken gaande zijn om volgend schooljaar met nieuwe
chromebooks te gaan werken. Als hier meer over bekend is zal dit gecommuniceerd worden.

10. W.v.t.t.k.
Hitteprotocol
Bij temperaturen boven de 27 graden wordt er rekening gehouden met het hitteprotocol van
GGD Gelderland-Midden. Aanvullende vraag vanuit de MR is of overblijfouders tussen de
middag de kinderen in kunnen smeren met zonnebrand. Vanuit school zal er op tijd een mail
gestuurd worden naar ouders met de vraag om zonnebrand mee te geven, indien gewenst.
Koningsspelen
Jannita licht het programma van de koningsspelen toe.
Belronde ouders
Lisette heeft weer een paar ouders gebeld of er verbeterpunten en vragen zijn. Hier zijn de
volgende vragen/punten uitgekomen:
Continurooster
Dit is al meerdere keren besproken. Op dit moment is hier nog niet genoeg draagvlak voor.
Bij de volgende enquête die gehouden wordt zal deze vraag weer mee genomen worden.
Communicatie
Kan er vanaf groep 3 meer communicatie verstuurd worden van wat er in de klas zoal gedaan
wordt, bijvoorbeeld een nieuwsbrief? Hier wordt al over nagedacht en zal binnenkort verder
worden besproken in het team van de school.
Engels
Kan het niveau van Engels omhoog? Het niveau was inderdaad aan de lage kant na groep 8.
De huidige nieuwe methode is veel beter en van hoger niveau. De eerste resultaten zijn
positief. Kinderen die straks groep 8 verlaten zullen dus betere en hogere kennis hebben.
Bibliotheek
Kan de school een bepaalde samenwerking met de bibliotheek aan gaan?
Vanaf groep 1 en 2 wordt dit zeker gestimuleerd en sommige boeken ook gepromoot, en bij
bepaalde thema’s wordt soms een bezoek gebracht. Daarnaast blijft het ook een
verantwoording van de ouders zelf.
Lisette zal bovenstaande punten ook nog terugkoppelen aan de betreffende ouders.

11. Jaarverslag
Deze is doorgenomen en wordt goedgekeurd. Hans zorgt voor definitieve versie.

12. Rondvraag
Vorig jaar werd er een dag georganiseerd voor een paar kinderen met een moeilijke thuis
situatie. Jannita vraagt of dat weer gedaan wordt? Henk geeft aan dat dit waarschijnlijk een
eenmalige actie was.
13. Datum volgende vergadering is donderdag 22 juni 2017.

14. Sluiting door Lisette

Actiepunten:
Nummer

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

Wat?
Doorsturen concept notulen
Doorsturen definitieve notulen naar Henk voor de website
Handboek voor elke ouder bestellen
Pasfoto doorsturen naar Lisette
Maayke vragen om nieuwe posters
Een aantal ouders bellen over eventuele verbeterpunten
Mail ouders sturen over herkiesbare MR-leden
Terugkoppeling geven over de studiedagen
Hitteprotocol bespreken in het team en terugkoppelen aan MR
Jaarverslag uitprinten en tekenen voor de volgende MR
Terugkoppeling vraag vanuit de ouders over communicatie van
wat er in de klas gedaan wordt.
Terugkoppeling naar de ouders over de vragen

