Notulen vergadering MR 18 september 2018
Aanwezig PMR:
* Annelien
* René
* Marjan
Aanwezig OMR:
* Hiba
* Sacha
* Anwar
1. René opent de vergadering.
2. Welkom nieuwe leden van de oudergeleding, Hiba en Sacha!
3. Mededelingen
De werving van ouders voor het bestrijden van hoofdluis heeft niet het beoogde
resultaat opgeleverd.
Op dit moment worden er klassenouders geworven in alle klassen. Het idee is dat
deze ouders een actieve rol kunnen spelen in het attent maken op luizencontrole. In
de nieuwsbrief komt een bericht waarin ouders weer worden herinnerd aan het zelf
controleren van hun kinderen. Uiteindelijk zou er een controle moeten komen op
school. Daar is toestemming voor nodig van ouders. Marjan gaat kijken hoe deze
brief er uit moet komen te zien. Er zijn ouders nodig om de controles uit te voeren
en het idee is om de klassenouders in te zetten voor de werving hiervan. Ons
streven is om uiterlijk januari 2019 te kunnen beginnen met de controles. Voor die
tijd moet er dus toestemming zijn, moeten er genoeg ouders zijn, en moeten deze
mensen (en de schoolleiding) zijn geïnformeerd over hun taak. Dit onderwerp zal
ook bij de volgende vergadering weer op de agenda staan.
Voor de kleuters zijn er nieuwe fietsjes en een step aangeschaft. Ook is er
speelmateriaal voor de zandbak en sportmateriaal aangeschaft.
Het is de directie gelukt om de openstaande vacature in de bovenbouw te vervullen.
Arzu Aslan gaat lesgeven in groep 5 en 8B.
4. Functies
De functies zijn op het moment als volgt: René is voorzitter, Annelien is
penningmeester, Marjan is GMR lid. Doordat de voorzitterszetel door iemand van
het personeel wordt bekleed, is het wenselijk om de secretarisfunctie aan iemand
van de oudergeleding te geven.
Oudergeleding denkt hier over na. Zij geven aan nog nieuw te zijn en dus nog niet
goed te weten wat het allemaal inhoudt.

5. Vergaderdata en onderwerp
Dinsdag 30 oktober van 17.00 tot 18.15 uur ( Jaarverslag en financiën MR, IPC)
Dinsdag 4 december van 17.00 tot 18.15 uur ( nader in te vullen)
Dinsdag 22 januari van 17.00 tot 18.15 uur (schoolplan 2019-2023)
Dinsdag 12 maart van 17.00 tot 18.15 uur (financiën)
Dinsdag 7 mei van 17.00 tot 18.15 uur ( nader te bepalen)
Dinsdag 18 juni van 17.00 tot 18.15 uur (schoolgids, formatie 2019/2020)
Dinsdag 2 juli van 17.00 uur tot 18.15 uur (optioneel
I.v.m. werktijden van sommige leden bepalen we na elke vergadering of de
bovenstaande datum en tijd nog steeds geschikt is voor iedereen. De volgende
vergadering (30 oktober) gaat door zoals gepland)
6. Er zijn nog geen binnengekomen stukken.
7. Op de jaarlijkse ouderavond zullen de nieuwe leden zich even kort voorstellen.
8. Rondvraag
Sacha stelt een vraag over de veranderingen van de verkeerssituatie rond de school
aan de kant van de Bos en Lommerweg. De ventweg verdwijnt daar en er zijn
vraagtekens over waar ouders hun kinderen dan kunnen afzetten bij school. René
gaat hier over in gesprek met Trudy.
René vraagt of er onder de nieuwe leden interesse is in een cursus over de MR. Dat
is er. Marjan gaat de cursusdata achterhalen.
Marjan vraagt of er eventueel interesse is bij iemand om GMR lid te worden. Ons
oude lid (de heer Özçelik is er mee gestopt). Misschien kent u iemand die hier in
geïnteresseerd is? U kunt voor meer info terecht bij Marjan (groep 8B).
Verder zijn er geen vragen dus René sluit de vergadering.
Actielijst
Statuten opzoeken: René (voor volgende vergadering)
Nadenken over secretarisschap: oudergeleding (voor volgende vergadering)
Achterhalen cursusdata MR: Marjan (voor volgende vergadering)
Jaarverslag: René (voor volgende vergadering)
Vragen naar de plannen m.b.t. de verkeerssituatie bij onze school(de ventweg ):
René (voor volgende vergadering)
Brief toestemming luizencontrole: Marjan (geen datum genoemd)
Bericht in de nieuwsbrief over luizen: René (eerstvolgende nieuwsbrief)
Agendapunten volgende vergadering mailen naar René: uiterlijk 23 oktober.
(Jaarverslag MR, IPC en luizen staan al op de agenda)

