Notulen vergadering 5 juli 2018.
Aanwezig : Lars Derks (voorzitter), Hetty Velzing, Marianne Vingerhoeds (secretaris), GJ den Dekker, Martijn Lelieveld
Notulis: Marianne Vingerhoeds
1
2
3

Agendapunten
Vaststellen agenda
Vaststellen notulen
Situatie TSO

4

GMR

5
6

Adjunct-directrice
Communicatie

7
8

Schoolbord
Planning vergaderingen
2018-2019

goedgekeurd
goedgekeurd
Toch weer wat negatieve geluiden in groepen 1 & 2. Een ouder uit de kleuterbouw heeft zelf ook al contact
opgenomen met brood en spelen . De ouder heeft ook al afgelopen maandag een gesprek gehad me brood en
spelen. Een klacht was een kwartier stil zijn, brood en spelen beaamt dit en wil er iets aan doen. Er wordt volgens
hun niet geschreeuwd tegen de kinderen.
De oudergeleding gaat er weer aandacht aan besteden en schrijft/belt naar Brood en Spelen.
Wat is het doel van de klacht? Wat wil de klager bereiken?
Iemand van WvO? Lars heeft al iemand gevraagd, maar die had geen interesse. Betty vragen of ze in de nieuwsbrief
een oproep kan doen. De stakingsgelden worden vanuit het bestuur teruggestort naar de scholen en is bedoeld om
te besteden ter besteding ter ontspanning. Het is besproken in de MR zoals genoemd in de GMR en goedgekeurd.
GMR heeft actiepunten, maar daar wordt niet aangehouden. Zo hebben de MR bijvoorbeeld niet het afschrift
toegestuurd gekregen zoals wel vermeld in de notulen van de GMR.
Kennismaking? Corinne zou een keer bij de deur staan om kennis te maken, maar dit is nog niet gebeurd.
Naamsbekendheid regelen, zodat mensen meer weten wat de MR doet en is en ze de MR weten te vinden als er
iets is.
Het schoolbord is niet meer te zien door de zon. De kleuren zijn helemaal verbleekt.
Eerste vergadering donderdag 20 september
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Nieuwe voorzitter
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Rondvraag

GJ, Lars krijgt een verlate voorzittershamer. Lars heeft verder niks over te dragen, na de deelname afgelopen jaar
van GJ en Martijn.
Hetty: De tuin is een rotzooi. Lars stelt voor met een man of 15 de tuin te doen. Het is alleen lastig te onderhouden.
Er ligt ook glas en zo. Evt. Oproep naar ouders per klas.
Lars: Wijst Jolanda nog even op de AVG.
GJ: Er moet een nieuwe jaarplanning komen, heeft een oude planning van Lars gevonden.

Actiepunten
Omschrijving
Contact met Marius omtrent GMR
Er zijn bijna nooit ouders bij de MR vergadering, we kunnen de agenda op de
nieuwsbrief zetten, of na de vakantie de data. De ouders kunnen er alleen als
toehoorder bij de vergadering zijn.
GJ en Martijn nemen contact op met brood en spelen en J van de mail.
Contact opnemen met Betty en zorgen dat Betty een oudercommissie organiseert, die
als aanspreekpunt voor de ouders fungeert.
Verwijzing in de nieuwsbrief namens de MR en protocol hoe er mee om te gaan.
Volgend jaar cursus regelen voor de MR
Communicatie GMR. Wat ze zeggen in de notulen moet ook gebeuren.
Niet zichtbaar maken van e-mail adressen. Het moet in de bcc
Corinne uit voor de eerst vergadering. Een keer bij de deur als welkom heten, zodat ook
de ouders en kinderen haar eens zien.
Stukje in de nieuwskrant over wat er dit keer in de MR gebeurd is en ook aan het begin
van het schooljaar.
Contact met Betty over het verbleekte schoolbord.
Nieuw lid oudergeleding?

Volgende vergadering op donderdag 20 september
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