Verslag van de vergadering van de MR
Op 26 september 2016 heeft de Medezeggenschapsraad (MR) vergaderd van 18.30 tot 20.00. Aanwezig
waren:
 Henny Corten (voorzitter, ouder)
 Saskia Oelen (leerkracht)
 Marleen Journée-Gilissen (secretaris,
 Klaas Laan (leerkracht)
ouder)
 Annemeike Wesseling (vertegenwoordiger
 Linda van der Weg (ouder)
van ouders van balletkinderen)
 Annemieke Ludemann (leerkracht)
 Marjan de Smit (directeur) gedeeltelijk
aanwezig
Een aantal onderwerpen worden zonder Marjan (voor)besproken. Vervolgens schuift Marjan aan en
worden bepaalde onderwerpen met Marjan besproken. Er is gesproken over onderstaande
onderwerpen.

Aandachtspunten MR schooljaar 2016-2017
De laatste vergadering van vorig schooljaar zijn tips en tops van dat jaar benoemd. Deze zijn nu weer
doorgenomen. De volgende aandachtspunten voor dit schooljaar worden benoemd:
 De personeelsgeleding van de MR gaat meer communiceren met het team en de directie
 De MR gaat pro-actiever zijn. Als voorbeeld wordt de beeldvorming onder ouders en mogelijke
gevolgen voor een klas bij een toename van niet-Nederlandse kleuters.

Jaarverslag MR
Volgens het reglement moet er elk jaar een jaarverslag komen. Dat is afgelopen jaren niet gebeurd.
Er is een opzet voor een jaarverslag besproken. Alle MR-leden gaan de komende tijd input leveren
voor het jaarverslag.

Jaarplan
Een eerste versie van het jaarplan wordt besproken. Marjan gaat het commentaar verwerken en dan
komt het de volgende vergadering terug.

Schoolgids
Er zijn een aantal kleine wijzigingen in de schoolgids doorgevoerd. De MR gaat hiermee akkoord. De
MR adviseert de schoolgids gereed te hebben als het schooljaar van start gaat in plaats van in het
najaar. En ook wordt geadviseerd nieuwe ouders actiever naar de schoolgids te verwijzen of de gids
fysiek mee te geven.

Schoonmaak
Vanuit de MR worden er zorgen geuit over of er wel voldoende schoongemaakt wordt. Leerkrachten
doen dit nu ook wel eens tussendoor zelf, met name bij kleuters. Er zijn inmiddels kaarten gekomen
om inzicht te geven wat er wanneer schoongemaakt wordt. Het onderwerp gaat besproken worden
met Marjan.

Thema-avond
Er wordt dit jaar weer een thema-avond georganiseerd. Het thema gaat hoogstwaarschijnlijk digitale
media/21e-eeuwse vaardigheden. Als datum wordt 21 maart gekozen. De volgende vergadering
wordt de invulling besproken. Het ontwikkelteam ‘eigentijds leren’ gaat er ook bij betrokken worden.

