Medezeggenschapsraad
Notulen
Datum: dinsdag 22 maart 2016, aanvang 19:30
Aanwezig : Alex de Leede vz (OG), Diny van Rijn (OG), Annelies van der Meij penn. (OG),
Marja Klok (PG), Marjan Hoek secr. (PG), Kees Westhuis (Dir.)
Afwezig: 1 Opening
Alex opent de vergadering met gebed.
2 Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 Notulen van de vorige vergadering en de actiepuntenlijst
De notulen worden goedgekeurd en kunnen op de website worden geplaatst. Marjan stuurt
de notulen daartoe naar Ger.
4 Ingekomen stukken en mailbox
Er is een mail gekomen van onderwijsxtra. Er is een vernieuwde startpagina voor ouders.
Hierop staan allerlei links die voor ouders nuttig kunnen zijn. Wij zouden dit als link op de
website van onze school kunnen zetten. Marjan stuurt de mail aan de mr-leden, zodat wij de
site kunnen bekijken.
Verder een mail van OndersteuningsPlanRaad met daarin de oproep om ouders te werven
om zitting te nemen in het OPR namens de Hervormde Scholen. Kees Westhuis gaat bij
Diana Heemskerk na welke ouders hier interesse voor hadden en licht deze ouders in dat er
na het paasweekend een mail uitgaat naar alle ouders voor de werving. Dit moet namelijk
voor een juiste procedure. Marjan stuurt de mail daarvoor naar Kees.
5 Mededelingen vanuit het team
Adri Barnhoorn is ziek en wacht op uitslagen. Diana Heemskerk is weer volledig aan het
werk. Lydia Westerhout gaat over twee weken met zwangerschapsverlof en wordt
vervangen door Madelijne Remmelzwaal. Willemieke van Rijn is in verwachting. Rianda van
Ingen gaat haar na de zomervakantie vervangen.
Op 19 mei gaan we op schoolreis. Groepen 1 en 2 naar Kids Zoo, groepen 3 t/m 7 naar
Duinrell.
Voorbereidingen voor de fancy fair van 16 april zijn in volle gang. De brief voor ouderhulp
wordt door Kees ook nog gemaild.
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6 Mededelingen vanuit de GMR
Inventarisatie cursus MR/GMR. Wij doen dit jaar niet mee. Als er volgend jaar nieuwe mrleden zijn is dit misschien weer zinvol.
7 Leerlingenaantallen
Het is niet vanzelfsprekend dat broertjes en zusjes die nu geboren worden, ook geplaatst
kunnen worden. Vanaf nu willen we bij een klassengrootte van 26 lln een stop zetten, zodat
er eventueel nog broertjes/zusjes geplaatst kunnen worden. Voor de kinderen geboren in
2012/2013 komen er twee groepen.
8 Managementrapportage 1e kwartaal
Drie keer per jaar is er een rapportage naar het bestuur. Dit is het jaarplan en de evaluatie
daarvan. Het jaarplan is een afgeleide van het 4-jarig schoolplan. De marap 2e kwartaal moet
begin april overlegd worden met het bestuur en komt de volgende vergadering op de
agenda.
9 Kinderkantine
Het loopt goed, kinderen en ouders raken eraan gewend dat zij naar de Poolster moeten. De
bezetting is aan de krappe kant. Annelies meldt zich aan….
10 Rondvraag
Diny en Annelies maken een afspraak om de kascontrole uit te voeren.
Er is een nieuw mr-lid: Fjenneke Ouwehand, moeder van Daan uit groep 1a. Annelies schrijft
een stukje in de medeklinker en Fjenneke stelt zich in deze medeklinker voor (met foto?).
Annelies nodigt Fjenneke uit voor de vergadering van 29 juni.
Er moet een nieuw mr-lid vanuit het personeel gekozen worden in de plaats van Marja Klok.
Er komt een brief van Marjon en Kees naar de ouders van groep 7 en 8 over een training die
Marjon geeft om de overgang basisschool-voorgezet onderwijs te vergemakkelijken.
De mr neemt de ijsjes van de schoolreis voor haar rekening.
De vergadering van 26 april komt te vervallen.
Annelies beëindigt de vergadering met gebed en Alex leest met het oog op Pasen uit 1
Johannes 3: Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven.
Actiepunten :
1 nieuwe vergaderdatum : woensdag 29 juni 2016
2 websitenotulen naar Ger mailen: Marjan
3 Site onderwijsxtra bekijken: allen
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4 Mail OPR naar alle ouders: Kees
5 Ouderhulp fancy fair mailen: Kees
6 Kascontrole: Diny en Annelies
7 Stukje medeklinker nieuw mr-lid: Annelies
8 Nieuw mr-lid vanuit personeel kiezen: team.
9 agendapunten volgende vergadering: 2e Marap, kascontrole, afscheid en welkom mr-leden
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