Medezeggenschapsraad
Lange Voren 88
3773 AS Barneveld
(0342) 490651
e-mail: mr@wvobarneveld.nl
website : www.wvobarneveld.nl

Notulen van de MR vergadering van donderdag 7 december 2017
Aanwezig: Jannita van de Burgt (vz), Mariette van Ee, Lisette Jochemsen-Besselsen (verslag)
Afwezig met kennisgeving: Lia Jansen, Hans van den Hudding, Henk van Roekel

1. Opening en welkom
Jannita opent de vergadering door een gedeelte te lezen over de geboorte van Jezus.

2. Notulen MR-vergadering 25 oktober 2017
Geen commentaar.

3. Ingekomen stukken



Ingekomen brief van een teamlid n.a.v. het nieuws van 6 december over opgepotte gelden
binnen scholen: een brief voor de secretaris van de GMR wordt opgesteld, zodat dit zal
worden besproken.
Info MR nr 4

4. Mededelingen vanuit de GMR
Geen GMR vergadering geweest

5. Personeelszaken







Juf Lia: we zijn dankbaar voor haar herstel na een voorspoedige operatie
Juf Marieke: zal vertrekken naar de Amaliaschool
Juf Lianne: gaat na de kerstvakantie meer uren werken
Juf Gerjanne: komt na de kerstvakantie terug na zwangerschapsverlof
Meester Jozua: is benoemd
Juf Gea: nog onbekend wanneer zij kan terugkeren

6. Ouderinbreng



Communicatie over schoolontbijt en dankdag miste of was onvolledig: dit zal in de schoolgids
worden vermeld vanaf het volgende schooljaar
Chromebooks en huiswerk: lastig te overhoren thuis: als ouder kan je naast je kind zitten als
hij/zij inlogt, voor toetsen Brandaan, Naut en Meander worden wel boekjes/bladen





meegegeven, kinderen kunnen hun huiswerk online zo vaak maken als ze willen, te zien aan
een kroontje of sterretje
Geen notulen MR op de site: wordt opgepakt
Wat is toegestaan als speelgoed in de pauzes: knikkers, bal (niet voor schooltijd ivm kleuters
op het plein). Springtouw en elastieken niet ivm stikkingsgevaar. Regels voor het kleine plein:
wordt besproken in het team.
Communicatie over de komst van de schoolfotograaf: zal voortaan eerder worden gemeld

7. Bestedingsplan 2018
8. Rooster van aftreden
Hans van den Hudding moet vanaf augustus worden vervangen. In februari willen we een
profielschets opstellen. We denken na over kandidaten.
9. Mededelingen vanuit de directie
Memo Risico-inventarisatie
10. Wvttk
- Vakantierooster: is bekeken en wordt teruggekoppeld aan Henk van Roekel
- Hitteprotocol wordt geëvalueerd. Een paar punten worden hierbij nog aangevuld.
11. Data vergaderingen volgend seizoen
De data voor de volgende vergaderingen zijn:
22 februari 2018, 19 april 2018 en 21 juni 2018.
12. Rondvraag
13. Sluiting

Actiepunten:
Nummer
1
2
3
4
5

Wie?
Lisette
Jannita
Jannita
Jannita
Lisette

6
7
8
9
10
11

Lisette
Lisette
Henk
Henk
Henk
Henk

Wat?
Doorsturen concept notulen
Zet definitieve notulen op de website
Jaarverslag op de site plaatsen met handtekening Hans
Social Media op agenda zetten van de volgende vergadering
Maayke vragen om nieuwe posters na bekendmaking nieuw MR
lid
Een aantal ouders bellen over eventuele verbeterpunten
Terugkoppeling aan ouders geven over ingebrachte punten
Social Media mogelijkheden navragen en bespreken
Mogelijkheden kanjertraining in het team bespreken
Checken of er nog een enquête voor ouders komt
Hitteprotocol aanpassen

