Verslag MR vergadering 17 mei 2017
Aanwezig: Aly Diphoorn, Marianne Sluijter, Erik Reintsema, Astrid Dijk, Sander Vos, Aly Brunsting,
Yvo Holwerda ( komt wat later) Dolf Dekker ( schuift in de loop van de vergadering aan).
1. Marianne heet Sander Vos welkom als nieuw lid van de MR. De agenda wordt vastgesteld.
Aly B. geeft aan dat we het rooster van aftreden moeten bekijken. Wordt geagendeerd voor
de volgende vergadering.
2. Notulen / actiepunten: geen opmerkingen.
3. Notulen GMR m.b.t. het reglement: art. 7.5 zegt dat er een jaarlijks overleg plaatsvindt met
de secretarissen van de MR-en. Gebeurt dit wel? En: wie is bij ons de secretaris? En vraag
van Erik: hoe krijgen we een “linking-pin” met de GMR? Erik zet wat op papier als voorzet.
Aly geeft aan dat we dit eigenlijk als ingekomen stuk naar de GMR moeten sturen.
4. Inventarisatie : hoe gaan we verder met talentontwikkeling? En hoe staat dit in verhouding
tot de profilering tot natuurschool?
5. Communicatie GMR: zie boven.
6. Vervolgens schuift Dolf aan.
- Vragen m.b.t. beheer: de plassen ontstaan doordat de putten snel verstopt raken, o.a.
omdat de kleuters er zand in gooien.
- Veiligheid: is gegarandeerd. Er is een goed veiligheidsplan, er is een ontruimingsoefening
geweest in het najaar. Binnenkort gaat dat weer gebeuren. Luchtbehandeling: wordt
voortdurend aan gewerkt.
- Samenwerking met de Wegwijzer: de eigen identiteit van beide scholen blijft bestaan. Daar
waar nodig is en waar het kan verloopt de samenwerking goed. Dolf geeft een toelichting.
- Communicatie met de achterban: binnen 2 weken vindt er een peiling plaats onder de
ouders. De nieuwsbrief geeft veel informatie. De nieuwe website is vanaf volgende week
beschikbaar. Dolf probeert zelf ook zoveel mogelijk zichtbaar te zijn voor de ouders, enz.
Thema-avonden ( zoals over social media) worden goed bezocht. Kan een vast onderdeel
worden.
-Talentprofilering- waarom ook nog profilering als natuurschool? Wat wordt er in de
rapporten verwerkt? Met de nieuwe rapporten wordt in febr. 2017 gestart, ook digitaal. De
ouders moeten vantevoren goed geinformeerd worden.
- Life- style: meer uitdragen wat dit inhoudt.
- Klachtenregeling: zie de schoolgids en de website.
- Dolf deelt de groepsindeling uit en licht deze toe. Samen wisselen we hierover van
gedachten. De MR stemt in met het voorstel van de groepsindeling.
-Vakantierooster: is vorige vergadering besproken. Heeft inmiddels instemming GMR.
- Code goed bestuur: in juni gaat het voorstel tot instelling raad van toezicht naar de
gemeenteraad. Dolf blijft na de zomervakantie nog enige tijd plaatsvervangend AD. Hopelijk
begint de werving voor een nieuwe AD in september.
- Kinderopvang / VVE: Dolf licht de stand van zaken toe. Kits Primair en COG gaan hierin
samenwerken.
7. Rondvraag: Astrid vraagt of het een idee is om altijd 5 minuten eerder te starten i.v.m. de
verkeersstromen. Hierover wordt van gedachten gewisseld, alsook over de verkeerssituatie.
- hoe bevalt de leerlingenraad? Dolf: goed!! Dolf vertelt welke onderwerpen inmiddels de
revue zijn gepasseerd.

- Op agenda volgende vergadering: Rooster van aftreden
Schoolplan
Vervolgens nemen we afscheid van Astrid onder het genot van een drankje, en eerder al een
stuk heerlijke taart.

Verslag: Aly B.

