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Datum
Waar

Datum
24-11-2016
24-11-2016
24-11-2016
24-11-2016
t.z.t
12-10-2016
24-11-2016
24-11-2016
24-11-2016
24-11-2016
24-11-2016
24-11-2016

Agnes, Hans, Marga, Janneke, Ingrid, Marieke, Manon
12-10-2016
Tafelronde locatie Koning Karelpad 19.30-21.30

Actiepunt uit notulen d.d. vorige vergadering
Stuk op website plaatsen van MR
Jaarverslag 2015-2016
Stuk MR website aanpassen
Paginanummering toevoegen. Notulen toevoegen aan agenda.
Huishoudelijk regelement aanpassen als MZR KPOA veranderd.
VOO cursus data uitzoeken
Kinderhof mailen dat wij mee willen doen
Begroting maken
Monique vragen alle MR leden eraf halen
Manon notulen op de website 06-09-2016
Manon zoekt op wanneer GMR lid een ouder mag worden.
Hans plaatst stuk MR in het ridderspoor
Vast agendapunt: communicatie naar ouders

Agendapunt

Wie

Opening
MR
Mededelingen
Vorige vergadering
Notulen vaststellen
VOO cursus

Manon
19.30

1

Toelichting
Voorstellen Marieke
Actiepunten nalopen
Notulen 06-09-2016 vaststellen.

Janneke

bijl

Wie
Manon
Agnes
Ingrid
Manon
Janneke
Manon
Manon
Manon
Manon
Hans
Manon

Notulen
Twee dochters. 1 dochter op school.

Data alleen tot dec. op de website. Met de vacature even
wachten met de cursus. Doorschuiven naar 24-11

Mail MR kinderhof

Manon

Opslagfactor verhogen

Stuk MR website

Ingrid

Versie voor op de website.

MR + directie
Voorstellen Marga &
Marieke
Notulen vaststellen

20.15
Marga &
Marieke

(Beleids-) vragen
vanaf het schoolplein

(O)MR

X

Wij willen hieraan mee doen. Manon stuurt de kinderhof
een mail dat wij hieraan mee willen doen.
Ingrid zet de foto van de MR leden onder het stuk, dan zet
Manon het op de website.
Hans vragen om het andere stuk in het ridderspoor te
plaatsen.

Notulen 06-09-2016 vaststellen.

Notulen vastgesteld.

* School startfeest

Meerdere ouders op de joris locatie gesproken over het
school startfeest. Ouders misten een stuk communicatie.
Springkussen was er niet. Misschien een idee om ouders
direct te communiceren.
Een ‘welkom heten’ werd gemist. (Nieuwe) ouders wisten
niet dat er betaald moest worden voor drankjes/hapjes.
Wat wordt er gedaan met de tips/tops die opgeschreven
zijn.
A4’tje is niet de manier van evalueren. Dan wordt het zo’n
klaag muur. En soms niet representatief voor de sfeer van
het feest.
Wenselijk vanuit ouders om een stukje in het ridderspoor
te schrijven over de tips en tops die geschreven zijn.
 wat wordt er gedaan met de opbrengst van het
schoolstartfeest.

Passerel

2

Hans

Evaluatie van de tweedaagse

Hoe houden we de schooltuinen groen?
Passerel is een ontwikkelingstraject.
 MT
 Kernteam(leerkrachten en MT)
 Team
We zijn begonnen met het maken van metaforen van de

Nieuw (P)MR lid

Manon

Organogram De Tafelronde

Hans

TVB’s schoolleiding

Hans

Verantwoording
ouderbijdrage

Hans

Sluiting

3

school. Via een enneagram zijn leerkrachten naar zichzelf
gaan kijken.
Leerkrachten hebben zichzelf een doel gesteld rondom
aandacht en waardering. Ze gaan hiermee aan de slag tot
30 november, dan is er weer een bijeenkomst.
Marie-Louise komt de MR versterken.
Hier zijn geen verkiezingen voor nodig.
De MR bestaat nu uit 6 leden.
3 (P)MR en 3 (O)MR

Zowel Marie-Louise als Christine willen de MR komen versterken.
Verkiezingen?

Adviesrecht hele MR
Door het per locatie inzetten van
Teamleiders en IB-ers en de komst
van Marga van Ede wijzigt ons organogram.
Adviesrecht hele MR
Door de komst van Marga van Ede is
in overleg met de schoolleiding en de
IB-ers een herverdeling van de Taken,
Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden binnen de schoolleiding vastgesteld.

X

We hebben er kennis van genomen dat Marga onze organisatie komt versterken.

X

Ter informatie
De ouderraden hebben een verantwoording opgesteld van de besteding
van de ouderbijdrage. Er is geen wijzigingsvoorstel voor de ouderbijdrage
voor schooljaar 2016-2017.

X

Er is gekeken naar elkaars kwaliteiten als het gaat om het
verdelen van de taken.
In dit stuk staat de beslissingsbevoegdheid beschreven.
Het kiezen van een methode sociaal emotioneel/levensbeschouwing duurt lang.
Kan hier een deadline aan gesteld worden?
Hans neemt dit mee.
De MR geeft hier een positief advies over.
De jaarrekeningen zijn bekeken.
De ouderraad op het KK heeft een flinke reserve.
Er zijn ideeën om die te besteden aan culturele activiteiten.

Datum

4

Actiepunt

Wie

