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Vorige vergadering: ………………...
Volgende Vergadering: ……….2019 19.30 uur
Tijd: 19:30 – 21:30

Locatie: Klimop, Hoofddorp

Opening vergadering
Welkom heten en kennismaking nieuw MR lid Ouderbegeleding Wouter Brand. Wouter is de vader
van Adrian (groep 5A)en Isabel (groep 3A)
Actiepunten notulen vorige vergadering (zie notulen ……….)
De noodzaak van informatieavonden wordt bekeken daar er over het algemeen een zeer lage
opkomst is en de kosten voor een professionele spreker hoog zijn. Linkjes en artikelen op de
website zetten wanneer we een belangrijk onderwerp willen belichten is een mogelijkheid. Na dat
Barbar terug komt met meer informatie zullen we in overleg met Rutger een poll aanmaken via
Survey Monkey om te polsen waar de ouders van onze school behoefte aan hebben. Hoe kunnen
ouders meer betrokken worden bij de school.
- TSO, uit verschillende surveys zijn de reactie over het algemeen negatief maar er is niet duidelijk
wat er dan negatief is. Wouter gaat in gesprek met OR en we hebben ook andere stappen
besproken. Nieuwe kandidaat dient ervaringsdata te kunnen overleggen en met een gedegen plan
te komen. Anders heeft een gesprek geen zin.

Mededelingen directie
- Vernieuwde website is “in de lucht”. De MR levert stukjes plus een foto aan van alle MR-leden
voor op de website.
Er moet toestemming aan de ouders gevraagd worden of een foto van hun kind op de website
geplaatst mag worden.
- Wanneer 75% van de geleding aanwezig is gaat een MR-vergadering door. Communicatie via de
groepsapp.
- Nieuwe schoonmaakbedrijf lijkt dat er goed wordt schoongemaakt.
– Klaar voor het nieuwe schooljaar
– Bezetting voor 2019 is dekkend
– Er is een terugloop in leerlingen
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Mededelingen GMR/Meer Primair
Roland Mols wil graag nog af en toe tijdens een MR-vergadering kennis komen delen over de GMR
waar hij in zit.
MR activiteitenplan 2018-2019
Rutger heet het activiteitenplan aangepast en opgestuurd
Verdere opmerkingen
Antoine regelt een teller op de nieuwspagina
Schooltijden zullen vooralsnog niet wijzigen, in geval van een continuerooster draait de school op
voor de extra kosten.
Plan om met OR een etentje te organiseren, optie 15 of 16 mei?
Adreslijsten van leerlingen dient men zelf per klas op te pakken vanwege de wet op de privacy.
Sportdagencommunicatie – meer betrokkenheid van ouders noodzakellijk

Aktielijst
Naam
Michelle

Actie
Bij gemeente navragen of er plannen zijn om de verkeerssituatie
rondom de school te wijzigen.

Wouter

Met klankbordgroep over TSO en verkeerssituatie rondom school
praten

15-4-2019

Rutger

Stukje schrijven over MR voor op de website.

1-4-2019

Barbara

Feedback n.a.v. ouderavond ouderbetrokkenheid

Eind April

Rutger

Poll aanmaken op Survey Monkey

Eind Mei

Antoine

Schoolplan in ontwikkeling
Bij ziekte eventueel externe vervanging
Nieuwe CO2 meter aanschaffen..

Deadline
z.s.m.

z.s.m.

