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Afwezig:

Roland Mols

Notulen
- Opening vergadering
- Welkom heten leden MR schooljaar 2018-2019
Rolverdeling:
-Notulen op toerbeurt, op alfabet.
-voorzitters/ vice voorzitter blijven hetzelfde; Mylene en Rutger.
-Marloes blijft secretaris, Kim kan de notulen op de website zetten.
We bespreken de taken/rollen. Nu Stefan weg is moeten we wat herverdelen. Mylene past het ter
plekke aan en mailt het rond. Zij zal nog even gekeken naar een evenredige verdeling.
- Data MR voor schooljaar 18/19
- Maandag 5 november notulist: Marloes
- maandag 14 januari
notulist: Michelle
- dinsdag 12 maart
notulist: Mylene
- donderdag 23 mei
notulist: Rutger
- maandag 1 juli
notulist: Vanessa
-Geld: Antoine zal ervoor zorgen dat het geld dat we niet besteden aan MR zaken, ten goede komt
aan de school.
-Attentie voor Stefan en Kazim: Rutger gaat iets kopen.
-MR cursus: Vanessa wil graag de basiscursus MR doen. Nu misschien te laat om dit huidig
schooljaar nog te doen. Mylene gaat navragen of het nog kan.
-Jaarplan: voor de volgende keer op de agenda.
Actiepunten notulen vorige vergadering:
TSO-survey opvolgen:
Vanessa heeft een vragenlijst gemaakt voor ouders die hun kind meerdere dagen op de TSO
hebben. Alleen voor die ouders? Waarom niet voor de ouders die hun kind maar 1 dag op de TSO
hebben?
De opzet is via een 5 punts schaal ouders uitvragen over communicatie, activiteiten, sociale
veiligheid en organisatie. Ouders bevragen of zij hier een beeld van hebben? Zo ja, wat is je mening
erover? Is het zinvol om weer een enquête over TSO te versturen? Misschien beter om met een
aantal ouders in gesprek te gaan en die bevragen?
Kunnen de kinderen hier ook zelf iets over vertellen? Mogen de MR-ouders hier de kinderen over
bevragen? Hebben we dan toestemming van ouders nodig? Ja, wel netjes om de ouders hierover in
te lichten en vragen of ze bezwaar hebben. Wel belangrijk om duidelijk te maken aan de kinderen
wat het doel is en eventueel de uitkomst.
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Rutger en Vanessa gaan hier samen mee aan de slag. Wel goed om hier de TSO-organisatie ook
bij te betrekken. Zij zijn ook nog niet op de hoogte van de uitkomst van de
oudertevredenheidspeiling. Dit moet wel gebeuren.
Er zijn nieuwe contactpersonen bij Happy Kids:
Kirsten van der Riet (eindverantwoordelijkheid)
Sandy Martens (aanspreekpunt op locatie).
Data verzamelen, kartrekker zijn voor klimaatonderzoek.
Er zijn metingen gehouden, voor de vakantie. Het CO2 gehalte is eigenlijk altijd goed. De filters zijn
vorige week allemaal vervangen. Wel hoge temperaturen, 29 graden. Antoine laat een offerte
maken voor zonneschermen, hopelijk gaat helpen. We gaan wel gewoon door met het meten. We
schaffen een extra meter aan. Dan kunnen we twee groepen in de verschillende gebouwen
metingen laten doen en kijken of dat nog verschillen gaat opleveren. Marloes gaat dit regelen.
MR oproep voor nieuw lid: Er is nog een reactie binnengekomen waar nog niemand op
gereageerd heeft. Dit moet wel snel gebeuren. Mylene gaat hier actie op ondernemen.

Oudertevredenheidspeiling

We bespreken de uitkomst en stellen prioriteiten, nieuwe punten voor het Activiteiten Plan.
We hebben een hoger rapportcijfer dan de vorige keer, daar zijn we natuurlijk blij mee.
We bespreken de uitkomsten van de tevredenheidspeiling en we besluiten om terug te komen op
een aantal onderwerpen. We verdelen dit in acties voor de school en acties voor de MR.
De samenvatting van de oudertevredenheidspeiling is al naar alle ouders gestuurd.

Naam
Michelle

A k t i e l i j s t 02/07/2018
Actie
Aankondiging voor m.b.t. ouderinformatie-avond Sociale Media
maken voor in nieuwsbrief.

Marloes

Aan Kim vragen of zij de notulen op de website wil zetten.
Organiseren nieuwe metingen.

Mylène

Kijken naar evenredige verdeling van taken in activiteitenplan.
Reageren op reactie op oproep.
Navraag doen over basiscursus MR.

Vanessa/Rutger

TSO-survey opvolgen

Barbara

Resultaten TSO – ouder-leerlingtevredenheidspeiling doorgeven
aan Happy kids.

Antoine

Budget MR niet verloren laten gaan.
Nieuwe CO2 meter aanschaffen.

Rutger

Attentie voor Stefan en Kazim.

Deadline
Z.s.m.

