MR vergadering 17 maart

Aanwezig: M. Tullenaar, M. Jonkhout, J Tigchelaar, S jonker, N Roumimper, E Vrijman, P Gaalman, E
van Putten, L Stive, J van Mierlo
1. Opening: J. Tigchelaar opent de vergadering.
2. Voorstellen: S, Jonker stelt zich voor. Jarenlang leerkracht geweest, MR gezeten, MT gezeten,
Vervangen van directeur op haar oude school. Is de schoolleiders opleiding aan het volgen.
Gevraagd door de SOPOH om hier te komen.
3. Formatie concept: concept formatie en begroting is besproken.
4. MR adviseert om 2 weken aansluitend mei vakantie te plannen, sluit aan bij de middelbare
scholen in de Haarlemmermeer.
5. Open dag evaluatie: 6 gezinnen. Leerlingen van groep 8 deden het heel goed.
Terugbelafspraak staan. Eventueel extra open dag organiseren.
6. Avond 4-daagse: terugkoppeling vanuit het team. Ervaring heeft geleerd dat het soms
onveilig is, er gebeuren dingen waar de school niet heel blij mee is, maar mensen lopen wel
onder de naam van je school. Wij doen aan veel sportactiviteiten mee, en dat wordt altijd
begeleid vanuit de leerkrachten. )team wil niet dat er onder de naam van de school
meegedaan wordt met de avondvierdaagse. In de nieuwsbrief zal een stukje geplaatst
worden met informatie, zodat ouders wel worden geïnformeerd over de avondvierdaagse.
7. Mededelingen directie: geen mededelingen
8. Ouders aanwezigheid bij traktatie: ouderparticipatie in de school. Waarom dan niet met
verjaardag? Heeft te maken organisatie, ouders die soms niet aanwezig kunnen zijn. Kleuters
gebeurd vaak wel, foto’s maken kan altijd door de leerkracht. Team blijft bij het standpunt
alleen bij de kleuters.
9. Lustrum: Theater spring. 29 en 31 maart gaat dit beginnen. Eindfeest zijn we mee bezig.
10. Notulen 1 februari 2016 : goedgekeurd
11. To do list: klassenouderbijeenkomst opnieuw organiseren, Nico Vonk wordt uitgenodigd. Zie
ook onderaan.
12. Lief en leed: Tanja bedankt voor de attentie. En de aanwezigheid van de MR op de
condoleance avond
13. Inkomende en uitgaande post: ligt in het laatje, Petra haalt dit op.
14. Rondvraag: S. jonker bonnen van Pronto. Ouder kwam hierover. Komt terug in team. Beleid
is niks commercieel. Waarom Pronto wel?
15. Sluiting: J. Tigchelaar sluit de vergadering
To Do list
Uren terug komen in de volgende
vergadering. Uitleg Nico vonk. Normjaartaak
Avondvierdaagse inschrijving in de gaten
houden
Uitnodigen Nico Vonk normjaartaak
Huishoudelijk reglement nakijken
Postvak legen voor vergadering
Uitdelen Pronto bonnen wel/niet

Saskia Jonker
Marijke & Jose
Saskia
Petra
Petra
Team

