Notulen M.R. 16 januari 2019
Voorzitter
Notulist
Aanwezig
Afwezig

: Corry
: Heleen
: Bart, Han, Astrid, Anja, Heleen, Corry, Lianne, Yanto
: Natasja
Onderwerpen

Actie

1

Yanto past de notulen van 18 oktober aan en deze wordt verder vastgesteld.

Yanto

2

Ingekomen stukken ter kennisgeving
- GMR: We vinden het jammer dat de uitgenodigde GMR leden niet op onze
uitnodiging ingaan, maar laten het hierbij.

3

Memo MR aan directie

Punt

Tijdens de bouwvergadering van december heeft Han het memo van de MR
aangekondigd. Over twee weken legt Han het voor om te kijken wat de mogelijkheden
zijn.

Han

Qua meubilair zouden tafeltjes en stoeltjes voor de kinderen prima al aangeschaft kunnen
worden. Voor de kleuterklassen misschien niet.
Qua ruimte is misschien een noodlokaal of extra ruimte huren mogelijk.
Qua hygiëne een investering in industriële schoonmaak.
De MR wil ook helderheid over de planning van de bouw.
4

Rondvraag:
Natasja is ziek thuis en de verwachting is dat ze voorlopig nog niet kan werken. We
wensen haar veel beterschap. Mede door haar afwezigheid zijn nu wat wisselingen qua
leerkrachten op klassen.
Bestuursformatieplan: Misschien gaan we naar 15 groepen komend schooljaar (nu 14).
Ook het jaar daarop lijkt het leerlingaantal toe te nemen, omdat de groep 8 dan klein was.
Het speellokaal is inmiddels in gebruik voor groep 0. De kinderen krijgen gym van een
vakleerkracht en spelen elke dag buiten.
Zonder directeur
Verkiezingen:
Bart, Lianne en Corry gaan op de 25ste vanaf half 4 tellen en bellen het nieuwe lid gelijk.
Daarna nieuwe lid bekendmaken in het Geepeetje.
Rondvraag:
Lianne meldt zich af voor het etentje.

Bart, Lianne,
Corry

We constateren dat er weer veel auto’s door de Prinses Irenestraat rijden en ontvangen
daarover ook signalen van ouders. We agenderen dit voor de volgende MR vergadering
met het idee hierover weer een campagne te organiseren, ook met de verkeerscommissie.

Planning
Vergaderdatum

Notulist

Donderdag 18-10

Astrid

Dinsdag

Yanto

Problemen termijn nieuwbouw
Tijdpad schoolplan met kinderopvang

4-12

Onderwerpen

Woensdag

16-1

Heleen

Maandag

25-2

Lianne

Woensdag

10-4

Anja

concept ikc plan

Natasja

instemming ikc plan

Donderdag 16-5

Na vastellen notulen stuurt de notulist de volgende dag de vastgestelde naar Han.

