Medezeggenschapsraad
Notulen
Datum: woensdag 29 juni 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), Trea van Egmond (PG), Kees Westhuis (Dir.), F
Ouwehand (OG)
Afwezig: Willemieke van Rijn
1 Opening en welkom
Alex opent de vergadering met gebed en het lezen van Mattheus 11:25, “ Neem Mijn juk op
u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw
ziel; want Mijn juk is acht en Mijn last is licht.
Een hartelijk welkom aan F. Ouwehand. Willemieke van Rijn kan er vanavond niet bij zijn.
2 Vaststellen van de agenda
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 Notulen van de vorige vergadering en de actiepuntenlijst
We kiezen ervoor om onderwijsxtra niet op onze site te zetten, want dan moeten we de site
ook screenen. Er zijn heel veel oudersites waar ouders zelf informatie kunnen vinden.
Laatste ontwikkeling ventilatiesystemen: Er komen co2 meters voor ieder lokaal in het
nieuwe schooljaar. Er is een proef geweest in het lokaal van de instroomgroep, dit heeft
weinig effect gehad.
Websitenotulen zijn goedgekeurd.
4 Ingekomen stukken en mailbox
Brief vergoeding MR. We krijgen 630 euro van het bestuur.
Mail liefste meester/juf en dag van de leerkracht op 5 oktober.
Mail kandidaatstelling OPR - er komt in de eerste schoolweek weer een mail naar alle ouders
over deze kandidaatstelling.
5 Mededelingen vanuit het team
Er is veel ziekteverzuim geweest. Kees gaat in de zomervakantie revalideren, dit zal
waarschijnlijk tot eind september duren.
6 Mededelingen vanuit de GMR
Er is weer een MR-cursus op 3 en 17 november in de Brugghenschool. F. wil dit wel doen.
Trea polst Willemieke.
Er moet een nieuwe afvaardiging voor Diny komen.
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Er moet een nieuwe voorzitter voor de GMR worden gekozen. Alex gaat de volgende
vergadering mee om zich te oriënteren. Indien Alex zich hiervoor beschikbaar stelt, wil
Annelies het voorzitterschap van de MR eventueel van hem overnemen.
Het meerjarenplan van het bestuur is nog niet getekend, dit heeft te maken met
formatieperikelen op de Brugghenschool. Directievacature was bedoeld voor
Brugghenschool en Alexanderschool voor 1 formatieplaats, dit was niet duidelijk voor de
sollicitanten. Sollicitatiecommissie neemt dit weer mee naar het bestuur en dan moet er een
besluit genomen worden.
7 Formatie 2016/2017
Geen vragen over de formatie
8 Schoolgids
Er zijn kleine dingen gewijzigd. We vragen Annelies de naam van de nieuwe MR-leden niet
volledig te beschrijven. Ook vragen we of de schoolgids al voor de vakantie op de site kan
staan.
9 Schooljaarverslag
Dit schuiven we door naar de eerstvolgende vergadering.
10 Schooljaarplan
Idem
11 Pesten op school
Begin juni kwam er een signaal van ouders dat in groep 4 gepest werd. De juffen hebben dit
goed opgepakt. De weg is: ga eerst naar de leerkracht, ga desnoods nog eens als je vindt dat
er te weinig aan gedaan wordt, daarna naar directie. Vind je dan geen gehoor, dan kan de
MR worden ingelicht.
12 Ouderhulp
Ouderhulp is lastig te krijgen. Voor schoolreis staan ouders in de rij. Beleid is nu dat ouders
die al een keer met schoolreis in de hogere groepen mee zijn geweest , niet nog een keer
mee gaan.
13 Kascontrole
De kas is in orde bevonden en de verklaring is getekend.
F. wil voor volgend jaar samen met Annelies de kascontrole doen.
14 Afscheid van MR-leden
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We nemen afscheid van Diny en Marja, zij hebben met veel plezier zitting genomen in de
MR. We bedanken hen met een boekenbon en bloemen voor hun inbreng.
15 Rondvraag
Annelies vraagt de bon van de ijsjes van de schoolreis. Zij vraagt dit na bij Annelies Boogert.
F. geeft aan dat zij informatie mist in de lagere groepen. Zij zou het prettig vinden als er
regelmatig een mail van de juf komt waarin staat waar de kinderen op dat moment mee
bezig zijn, welk lied er geleerd is of welke letter er centraal staat. Marja neemt dit mee naar
de kleuterbouw, maar geeft ook aan dat we moeten letten op de werkdruk. In de klas is veel
van waar de kinderen mee bezig zijn te zien en er is 3 keer per jaar de mogelijkheid tot
gesprek met de leerkracht. Bovendien kan de leerkracht altijd aangesproken worden.
Marjan zet het jaarverslag van de MR voor de volgende vergadering op de agenda.
De nieuwe vergaderdatum is maandag 19 september 2016
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