Medezeggenschapsraad
Notulen
Datum: woensdag 20 januari 2016, aanvang 19:30
Aanwezig : Alex de Leede vz (OG), Diny van Rijn (OG), , Marjan Hoek secr. (PG), Johan
Haasnoot (PG), Kees Westhuis (Dir.)
Afwezig: Annelies van der Meij penn. (OG), Marja Klok (PG)
1 Opening
Alex opent de vergadering met gebed en het lezen van Lukas 5:1-11 over de wonderbare
visvangst.
2 Vaststellen van de agenda
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 Notulen van de vorige vergadering en de actiepuntenlijst
Bij mededelingen GMR wordt de naam van de nieuwe voorzitter en de notulist vermeld.
De namen van de mensen die zich aangemeld hebben voor de MR, worden aangevuld.
Het jaarverslag en het huishoudelijk reglement zijn goedgekeurd.
Annelies en Diny maken een opzet voor een mail naar alle ouders, waarin zij namen kunnen
indienen voor nieuwe MR-leden. Het concept wordt naar de overige MR-leden gestuurd. Na
goedkeuring kan de mail naar de ouders en daarna kan via de mail gestemd worden.
4 Ingekomen stukken en mailbox
Er zijn geen ingekomen stukken.
5 Mededelingen vanuit het team
De afgelopen weken waren enerverend ivm de opening bijbouw en de daarbij komende
organisatie. Er was veel vervanging nodig ivm ziekte. Het herstel van Diana Heemskerk heeft
tijd nodig, maar zij gaat vooruit.
6 Mededelingen vanuit de GMR
Er is geen GMR vergadering geweest.
Alex heeft een vergadering met alle voorzitters MR/GMR gehad.
Hij heeft verslag gedaan hoe de bijbouw tot stand is gekomen.
Alle scholen moeten in februari beslissen, of zij in zee willen gaan met de nieuwe
netwerkbeheerder, Heutink ICT. De Van der Brugghenschool heeft sinds mei 2015 tijdens de
pilot al de nodige ervaring opgedaan. De huidige beheerder stopt dit jaar.
Er wordt voor het nieuwe schooljaar weer een MR-cursus georganiseerd.
7 G(MR) jaarplan en begroting
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In de begroting zijn geen tekorten en nieuwe investeringen zijn in de begroting opgenomen.
8 Rondvraag
Diny: De fancy fair staat gepland voor 16 april. Diny wil weer een aantal morgens gaan
knutselen om de crea-kraam te vullen. Kees verstuurt de oproep voor hulp.
Het kerstfeest was erg mooi en de Nieuwe Kerk was goed gevuld. Een idee voor een andere
keer is om een gedeelte van het kerstevangelie uit te beelden.
Alex: Hij heeft gemerkt dat er onvrede is over het overblijven. Als er klachten zijn, moeten
die gemeld worden bij Diana Westhuis. De nieuwe afspraken zijn: de kinderen uit groep 1-3
worden om 12.10 uur uit de klas gehaald en dmv een koord dat zij vast moeten houden naar
de Poolster gebracht. De kinderen van groep 4-8 maken gebruik van het overblijflokaal.

Actiepunten :
1 Annelies en Diny maken een opzet voor een mail naar alle ouders over het indienen van
namen voor de MR.
2 Marjan stuurt de aangepaste websitenotulen naar Ger, die deze op de website zet.
3 Marap op agenda volgende vergadering.
4 Volgende vergadering staat gepland voor DV dinsdag 22 maart 2016.
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