MR notulen

maandag 5 nov. 2018 19:30 – 21:30

Notulen MR-vergadering
Aanwezig:
Antoine Peters
Barbara Halverstad
Marloes Lambriex
Michelle Stevens
Rutger Steenbrink
Vanessa Huizinga
Roelof van Laar

maandag 14 januari 2019 19:30 - 21:30
Rol:
Directeur
MR Personeelsgeleding
MR Personeelsgeleding
MR Personeelsgeleding (notulist)
GMR / stand in Rutger
MR Oudergeleding
MR Oudergeleding
MR Oudergeleding
MR Oudergeleding

Afwezig:

Roland Mols

Wouter Brand Solana

Vorige vergadering: 05-11-2018 19:30

Volgende Vergadering: 12-03-2019 19.30 uur

Tijd: 19:30 – 21:30

Locatie: Klimop, Hoofddorp

Opening vergadering
Welkom heten en kennismaking nieuw MR lid Oudergeleding Roelof van Laar. Roelof is de vader
van Janna (groep 3b)en Melle(groep 1/2c)
Actiepunten notulen vorige vergadering (zie notulen 5/11/18)
-De informatieavond voor ouders over Mediawijsheid was zeer interessant, maar is toch niet
zinvol gebleken. Van maar 25 leerlingen waren de ouders komen luisteren. Een gastspreker is erg
prijzig, dus bij zo’n lage opkomst is een informatieavond niet voor herhaling vatbaar. We hebben
dus besloten om dit schooljaar geen informatieavond te organiseren over ‘een taalrijke omgeving
thuis’. We kunnen natuurlijk wel linkjes en artikelen op onze website zetten wanneer we een
belangrijk onderwerp willen belichten. Barbara heeft op 27 februari een ouderavond op de school
van haar kinderen over ouderbetrokkenheid. We zijn benieuwd. Daarna zal Rutger een poll
aanmaken via Survey Monkey om te polsen waar de ouders van onze school behoefte aan
hebben.
- Op maandag 4-2-2019 willen we een klankbordgroep van ouders uitnodigen om mee te denken
over verbeteringen omtrent de TSO. We willen precies weten over welke zaken de ouders
ontevreden zijn. De bedoeling is dat Vanessa en Rutger daarbij zullen zijn vanuit de MR en Rocco
en Sandy erbij zijn van Happy kids. We willen deze klankbordgroep ook meteen vragen wat
precies de eventuele irritaties zijn wat betreft de verkeersveiligheid rondom de school .
Mededelingen directie
- Vernieuwde website van de school is vandaag “in de lucht”gegaan. Tijdens de volgende MRvergadering zal er een foto worden genomen van alle MR-leden voor op de website. Rutger en
Vanessa zullen er een stukje bij schrijven.
Er zullen weinig foto’s op de website komen, want er moet eerst toestemming aan de ouders
gevraagd worden of een foto van hun kind op de website geplaatst mag worden.
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- Wanneer 75% van de geleding aanwezig is gaat een MR-vergadering door. Er is een groepsapp
aangemaakt.
- We hebben een nieuw schoonmaakbedrijf op school. Zij maken de toiletten tussen de middag
ook schoon. Tot nu toe lijkt het erop dat er goed wordt schoongemaakt.
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
Vanessa gaat het activiteitenplan aanpassen/maken.
Verdere opmerkingen
We zijn benieuwd hoeveel mensen de Nieuwsflits lezen. Antoine zal navragen of er een teller op
de Nieuwsflitspagina kan komen.

Naam
Michelle

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

Marloes

Organiseren nieuwe metingen.

Vanessa/Rutger Contact opnemen met ouderraad om over het idee van een
klankbordgroep te praten. Met klankbordgroep over TSO en
verkeerssituatie rondom school praten op 4 februari 2019

Deadline
z.s.m.

z.s.m.

z.s.m.

Vanessa/Rutger Stukje schrijven over MR voor op de website.

Vanessa

Activiteitenplan 2018-2019 aanpassen.

Barbara

Ideeën over ouderbetrokkenheid met ons delen nadat op 27 februari Na 27-2-19
een ouderavond op de Caleidoscoop is bezocht.

Rutger

Poll aanmaken op Survey Monkey

Antoine

Budget MR niet verloren laten gaan.
Nieuwe CO2 meter aanschaffen.
Navraag doen of er een teller kan komen op de Nieuwsflitspagina.

Na 27-2-19

z.s.m.
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