Notulen 29-10-2015

Aanwezig: J Tigchelaar, J van Mierlo, P. Gaalman, M Jonkhout, N Roumimper, E. Vrijman, B, VisscherFerber, L. Stive
Afwezig: L. Boreel
1: Opening. JT opent de vergadering
2: Punten voor de rondvraag: GMR bijeenkomst, Reünie
3: To Do lijst notulen 24-09
 LS heeft kaart en fruitmand gestuurd naar Marcel en Marijke
 EV gaat vergaderdata in de digiduifagenda zetten.
4: Lief en leed: Geen
5: Inkomende post: 2x ING
6: Begroting Lustrum: Vanuit school is een begroting voor het lustrum gekomen. Alles wat besproken
is wordt nu door de OR betaald. Discussie hierover. Want er staan nu ook dingen op de begroting die
normaal de school altijd zelf betaald. Andere kant is OR is voor de feesten en partijen en het geld
staat ervoor gereserveerd. MR vindt het jammer dat het lustrumfeest de sluitpost is geworden. MR
gaat akkoord met de begroting.
7: Gekeken wordt of er per jaar alvast 2000 euro gespaard kan gaan worden voor het volgende
lustrum. Achteraf begroten kan eigenlijk niet. BV wil vooraan in januari met Marion en Lucas gaan
zitten om te kijken welke dingen al op de agenda staan voor het volgende schooljaar zodat er vooraf
een begroting gemaakt kan worden.
8:Taakverdeling MR
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Taakverdelingsschema: bolletjes achter je naam gaat weg, gezamenlijk verantwoordelijk als er iets
voorbij komt. Per keer kijken we wie dat oppakt.
9: Jaarplanning MR: Goedgekeurd
10:Communicatie intern MR: Er wordt een groepsapp gemaakt. Alleen gebruiken voor dringende
zaken. Hoeft niet door iedereen op gereageerd te worden.

11:Afscheid E. v. E: Erg jammer dat er zo gereageerd is door E. v. E. We wilde op een gepaste manier
afscheid nemen van haar. Een etentje zat er door de financiële tekorten niet in. Bon wel. Besloten
wordt de bon maandag aan te bieden.
12: Rondvraag
Reünie: gerekend wordt op ongeveer 400 man. Drank wordt ingekocht wat over is of voor
schoolfeest bewaren en anders kan het terug naar de winkel. Geld wat daar voor vrijkomt kan dan
naar het schoolfeest. Vraag is hulp vanuit de MR zodat er leerkrachten vrij rond kunnen lopen. Alle
ouders geven zich op om te komen helpen.
GMR: vanwege de tijd schuift deze door naar de volgende vergadering
Agenda volgende vergadering:
GMR bijeenkomst
Avondvierdaagse
Toothkamp
Actiepunten:
Stukje aanpassen op de website

allen

