Notulen van de MR vergadering, 17-09-2015.
Aanwezig: Marianne, Ilse, Anton, Nuria, Kees, Dorothé, Jeroen, Esther en Marieke
Afwezig met berichtgeving: Pieternel en Huberdine
Notulist: Marieke
Opening:
Nuria opent de vergadering om 19.30 uur.
Vaststellen van de agenda:
Toegevoegde punten;
 Zwarte pieten discussie
 Ouderbetrokkenheid 3.0
 Fruitactie
 WMKPO
 Taakbeleid
Ingekomen/uitgaande post:
Geen.
Notulen van de vorige vergadering, 27-05-2015:
Blz. 1.
Presentatie kwaliteitszorg is in het voorzittersoverleg besproken. Esther mailt
voor de presentatie.
Blz 2
Geen aanpassingen
Blz 3
alle zwangere collega’s zijn bevallen en hebben een kaartje en cadeau gehad
namens de MR.
Mededelingen directie, directieoverleg en bestuur:
- Verkiezingen De termijn sluit op 18 september. Vanavond gaat er nog een bericht uit via
de digiduif om nog 1 lid extra te vinden voor de MR. We hebben al 2 aanmeldingen.
Wanneer er geen nieuwe aanmeldingen zijn zullen we een vacature uitschrijven op de
website. Bent u in overleggen en meedenken ook een ster? Kom dan bij de MR!
- Zwarte Pieten discussie  De volgende MR vergadering dit punt weer agenderen. Deze
discussie gaat in het team gevoerd worden via een bouwvergadering.
- Fruitpauzes  In de onderbouw is de implementatie soepel verlopen. Vanuit het team
geen reacties aan de MR tijdens de teamvergadering. We gaan komend schooljaar meedoen
met het schoolfruit. Daar horen dan ook ‘fruitlessen’ bij. We ervaren de fruitpauzes
vooralsnog als geslaagd.
- Schoolgids  Er zijn wat tekstuele aanpassingen gedaan aangedragen door Esther en
verwerkt door Kees.
procedures moet ervoor zorgen om zoveel mogelijk tevredenheid over de nieuwe verdeling
te bereiken. Het vervolgtraject kan de directie wat de MR betreft gaan inrichten.
- WMKPO  Het bestand wordt doorgestuurd en een volgende vergadering geagendeerd.

- Ouderbetrokkenheid  Voor de duidelijkheid, allebei de avonden is aanwezigheid
gewenst. Eindrapport met de bevindingen is nog niet behandeld, de samenvatting van
Marieke van Nistelrooij wordt ons toegezonden en een volgende vergadering dit punt
nogmaals agenderen. Voor de inschrijving van start gaat lijkt het de MR slim om ouders een
duidelijk inhoudelijke brief te sturen waarin het doel en de inhoud eenduidig en helder
uitgelegd worden. Wat willen we als school? Waarom moet je als ouder komen? Wat is ’t
nut? enz.
- Promoten ouderbetrokkenheid op de fancy fair  Wil je ook je ei kwijt? Kom naar de
avonden van ouderbetrokkenheid! Marieke en Esther gaan op een ludieke manier op de
fancy fair de samenwerkingsavonden opnieuw promoten.
- Taakbeleid  Alleen voor de personeelgeleding van de MR, wordt nog besproken.
- Start schooljaar  Goede start met mooie nieuwe led verlichting in veel lokalen. Het
nieuwe plafond zorgt voor een andere beleving van de demping van het geluid. Dit wordt
nog nader onderzocht. We hebben 521 leerlingen op dit moment en we willen verder in dit
jaar een instroomgroep opstarten.
- Anderstalige instromers SCALA en de gemeente zijn met elkaar in gesprek. Er wordt een
plan gemaakt waarna de gemeente kan gaan bekijken of dit plan ook financiële steun krijgt.
- Jaarverslag wordt door Esther gemaakt.
Verkeer
- Er zijn 100 hesjes aanwezig in het halletje van de groepen 6. Iedere leerkracht benut deze
hesjes wanneer er op de fiets een uitje gepland staat.
Mededelingen GMR.
- Er zijn geen mededelingen.
- Esther mailt Ria om de pietendiscussie ook in de GMR te agenderen.
Mededelingen OV
- Sinterklaas is gevonden, nieuw pak is er ook.
- De schoolfotograaf gaat een nieuw systeem hanteren om de betalingen vlotter te kunnen
afwerken. Kinderen gaan op volgorde van de namenlijst op de foto, zo wordt de naam
meteen gekoppeld aan het kind.
- Verzoek aan de OV om tijdstip van schoolfotograaf opnieuw te overwegen naar
bijvoorbeeld start schooljaar( handig voor overzicht leerkrachten, mooi voor op de website,
‘vakantiekleurtje’ zit er nog op).
Actiepunten:
Kees mailt; WMKPO, samenvatting van ouderbetrokkenheid 3.0.
Esther maakt het jaarverslag. Mailt naar Ria, GMR, met verzoek tot pietendiscussie te
agenderen.
Marieke maakt een digiduifbericht met een laatste oproep tot aanmeldingen van de
oudergeleding van de MR. Marieke regelt ludieke materialen tot promoten van de
ouderbetrokkenheid.

Rondvraag:
Marianne; bedankt voor de boekenbon die ze voor haar 40-jarige jubileum heeft mogen
ontvangen.
Anton; Energiek Heusden heeft zonnepanelen geplaatst in Haarsteeg. Gaat dit op de
Duinsprong ook gebeuren? Nu nog niet bekend.
Kees; Wanneer neemt een ieder afscheid? Ilse blijft tot er vervanging is. Nuria neemt
afscheid op de vergadering van 19-10-15. Maar is die avond verhindert. Ze bekijkt nogmaals
haar agenda. Kees is er 19-10 niet, verzoek tot vervanging door Judith of Marieke van N. Is
gewenst.
Nuria sluit om 21.50 uur de vergadering.

