Notulen MR vergadering , 19-10-2015.

Aanwezig: Nuria, Huberdine, Sidney, Marieke, Dorothé, Anton, Ilse, Jeroen, Marianne en
later Marieke v. N.
Afwezig met kennisgeving: Kadiatou Bah, Esther.
Nuria opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal
welkom voor Sidney, ons nieuwe MR lid. Hierna volgt een voorstelrondje.
Fruitpauzes.
Het gaat goed in de onderbouw. Bij navraag in de teamvergadering blijkt dat het ook in de
bovenbouw goed gaat.
We hebben subsidie aangevraagd en gekregen. Vanaf begin november krijgen we enkele
maanden 3 dagen per week fruit.
Jaarverslag.
Punt aandacht voor fusie mag eruit. Verder goedgekeurd.
Taakverdeling.
Voorzitter:
Vice voorzitter: Jeroen
Secretariaat:
Penningmeester: Anton
Notuleren: allen, per toerbeurt
Lief en Leed: Dorothé. Marieke en Marianne
Contactpersoon OV: Anton
Notulen vorige vergadering.
Marieke verwerkt tijdens de vergadering de veranderingen, die aangegeven worden.
Actiepunten in tabelvorm. Marieke maakt nieuwe actie lijst.
Er zijn alleen tijdschriften binnen gekomen. Marianne zorgt ervoor, dat de rondzendmap
weer bijgewerkt wordt.
Mededelingen directie/directieoverleg en bestuur.
Marieke v. N vervangt Kees.
De MR heeft het schoolplan niet gekregen. Hier heeft Kees nog actie op ondernomen.
Agenderen voor vergadering in december
- schoolplan
- WMKPO
- voedingsbeleid

Ouderbetrokkenheid 3.0.
Er is te weinig draagvlak. Te weinig ouders hebben zich aangemeld. De MR vindt dat je de
avonden niet door moet laten gaan, als te weinig ouders zich aangemeld hebben. Zij vraagt
zich af, of ouders weten, wat van hen verwacht wordt (Communicatie) .En wat doe je met
ouders, die zich wel aangemeld hebben. Eventueel Minke van het CPS uitnodigen op één van
de geplande avonden.
Pietendiscussie.
Het probleem is voorgelegd aan de GMR. Zij neemt geen besluit hierover. Dit doen de
scholen zelf.
Dit jaar verandert er niets.
In principe blijft Zwarte Piet zwart. Wel wordt het Sinterklaasjournaal gevolgd.
Na de carnavalsvakantie wordt een zesde kleuterklas opgestart.
Vluchtelingen: er wordt aan gewerkt om deze kinderen goed te laten integreren.
Personeel:
Peter neemt in november afscheid van De Duinsprong.
Pieternel heeft het trieste bericht gekregen, dat ze uitbehandeld is.
Laura L. gaat na de herfstvakantie weer beginnen voor 3 dagen. Joyce B. doet de andere 2
dagen

Mededelingen GMR.
Bij het eerste voorzittersoverleg waren weinig mensen aanwezig.
De volgende vergaderingen zijn op:
18 januari
16 maart
2 juni
Voor de volgende keer staat Passend onderwijs op de agenda. Er is gesproken over een
gezamenlijke MR cursus van Scala. Ook wordt een boekje met afkortingen gemaakt.
Mededelingen OV.
De ouderbijdrage gaat 2 euro omlaag. De MR geeft toestemming.
Verkeer
De politie rijdt ‘s morgens rond en spreekt mensen aan, die verkeerd geparkeerd staan.
Is een Kiss and Ride strook een optie?
Rondvraag:
Sidney: Had de school ouders moeten informeren over het drugspand, dat in de
Schimmelpenninckstraat is ontruimd? MR denkt, dat een voorzichtig geformuleerd, kort
bericht goed was geweest.

Marieke B. : Zij heeft mooi nieuws. Ze is zwanger van haar tweede kindje en dit wordt in mei
verwacht.
Dorothé: Zij heeft een kaartje gestuurd naar de familie van Franca en naar Peter en
Pieternel.
Anton: Diana heeft een nieuwe ouder door de school zien lopen, die door niemand werd
aangesproken. We moeten alert zijn, op vreemde mensen, die door de school lopen.
Marieke v. N. : Zij geeft aan, dat er meer koeken komen tijdens de pauzes. Zij heeft hier met
collega’s over gesproken. Handhaving geschiedt door de leerkracht.

De MR neemt afscheid van Nuria, Ilse en Huberdine. Wij bedanken hen hartelijk voor de
inbreng en betrokkenheid , die zij hebben getoond in de jaren, dat zij actief waren in de MR
van De Duinsprong. Nogmaals heel veel dank.

