Notulen: maandag 25 september
Deelnemers

Joey Haakman, Marloes van der Neut, Melou van der Berg, Tom Hage (vz),
Marjolein Schilder

Gasten
Afmelding

Nienke Holtkamp en Mariska Kaptein.

Deel A – met bestuurder
Nr.
Onderwerp

Actie

1.
2.
3.

Tom
allen
allen

De agenda is vastgesteld.
Er zijn geen mededelingen.
Verslag- en aktielijst



De notulen van de vorige vergadering zijn goed gekeurd.
Het ouderprotocol is lastig in begrijpbare taal om te zetten. Dit blijft
een aandachtspunt.
 Joey gaat naar de jaarvergadering van de or.
4.

Directie
Evaluatie start schooljaar.
Het schooljaar is goed van start gegaan.
Huisvesting update
11 oktober vindt er een startbijeenkomst plaats voor de onderwijsvoorzieni
ng met de partners. Sjaak gaat namens Allure. Tom neemt contact op met
Sjaak voor informatie over de bijeenkomst. Mag de mr aanwezig
zijn? Marjolein vraagt dit na.
Jaarverslag 2016 - 2017
De mr stemt in.
Jaarplan 2017 - 2018
De mr stemt in.
Schoolgids 2017 - 2018
De mr stemt in.





Op de website staan de oude vakanties nog vermeld.
Het stuk van de mr mag vernieuwd worden.
We willen een nieuwe foto van de mr.
De tekst kan veranderd worden, alleen de kopjes niet op de
website.

Marjolein

5

Ondersteuningsprofiel 2017 - 2018.
De mr stemt in.
10 Jaarverslag MR


Het jaarverslag graag laten terugkomen op
de jaarvergadering van de or. Tom geeft dit door aan Els
6. 10 Mannenpoule

Joey

Het idee is besproken binnen het schoolteam en de
leerkrachten zijn enthousiast.
De mannenpoule heeft een plek gekregen in het jaarplan.
Hoe nu verder? Het team heeft een overzicht van de
thema ‘s gemaakt. Per thema wordt bekeken welke rol de
mannenpoule kan invullen. Marrit is het aanspreekpunt van het team, als
het over de mannenpoule gaat. Marjolein geeft aan dat als er middelen
nodig zijn dat daar ruimte voor is.
Op de website een kopje met mannenpoule?
7. 10 OV Advies mbt ouderbijdrage


De mr geeft het advies om de schoolreisjes goed te begroten en het
kamp van groep 8. Tom mailt advies.
 Marjolein: automatische incasso is de ov daar nog mee bezig?
Speelt het nog? Het is nodig, Marjolein wil er niet meer achter aan
gaan. Dit is besproken binnen de ov.
 Verzoek van de ov. Welke excursies willen de leerkrachten doen?
1000 euro excursie pot is het voorstel van Marjolein aan de ov.
Marjolein geeft het voorstel aan de ov tijdens de jaarvergadering
8.

Rondvraag
15


Joey geeft aan dat we meer “reclame” kunnen maken voor de mr.
Misschien door in de school in korte uitspraken op papier te laten zien
waar de mr mee bezig is. (streefbeelden)
 Malou; Wordt er seksuele voorlichting gegeven op onze school? Zou
een gastdocent geen goed optie zijn? Dit wordt binnen het schoolteam
besproken.
Deel B – zonder bestuurder
8. 15 WVVK (wat verder ter tafel komt)

allen

Wie
Tom
Tom

Joey
Tom
Melou

Joey

Allen

Directie

Actie
Wanneer?
Mailt advies ouderbijdrage/ schoolreis naar Zsm. Is al gebeurd.
Els
Vraagt aan Els of het jaarverslag van
Zsm.
de mr kan terugkomen in de
jaarvergadering van de ov.
Regelt het fotomoment van de mr
Zsm. voor de volgende
vergadering.
Mailt het jaarverslag van de mr naar Linda Zsm.
voor op de site.
Schrijft een stukje voor in de nieuwsbrief Zsm.
ter promotie om het jaarverslag/ mr te
lezen.
Contact met Marrit om te vragen of zij het Is gebeurd.
aanspreekpunt wil zijn van de
mannenpoule.
Ov vergadering bijwonen
Melou 7 maart
Joey 20 november
Tom 23 januari
Vraagt na of de mr welkom is bij de
Zsm.
vergaderingen over de nieuwbouw.

Vergaderpunten voor de volgende vergadering:
 Visie over het nieuwe gebouw bespreken.
 Reclame maken voor mr
 Het mr stukje vernieuwen op de site

