Notulen MR vergadering 9 mei 2016
Aanwezig: J. Tigchelaar, M. Jonkhout, P. Gaalman, B. Visscher, S. Jonker, L. Stive, J van Mierlo, N,
Roumimper
Afwezig: M. Tullenaar, E. Vrijman
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Opening: J. Tigchelaar opent de vergadering
Punten rondvraag:
Notulen: 17 maart goedgekeurd
To-do-lijst : Nico vonk is uitgenodigd en geweest om uitleg normjaartaak. Avondvierdaagse is
in de nieuwsbrief gekomen dat kinderen zich kunnen aanmelden. Website gaan S. Jonker en
L. Stive nogmaals bekijken. Tot nu toe is het niet gelukt de notulen erop te krijgen.
P.Gaalman heeft nieuwste regelement opgezocht. Deze wordt volgende keer besproken.
Lief en leed: bedankkaartje van Tanja gekomen.
Post: ING 7X, bedankkaartje Tanja voor de MR, InfoMR en 2x MR magazine
Financiën ouderbijdrage: begroting van de ouderbijdrage is behaald. 84% van de ouders
heeft betaald. Spaarplan gemaakt om schooljaar 2020/2021 te hebben voor 30 jaar bestaan.
Kosten Reünie en kunstproject vielen mee daardoor meer geld voor eindfeest.
Lustrum activiteiten: sportdag in Haarlemmermeerse Bos, schoolfeest, boekje met fot
impressie van het lustrumjaar.
Mededelingen directie: staan verder op de agenda.
Vakantie en studiedagenrooster: Nico Vonk is op school geweest om uitleg te geven over de
CAO en normjaartaak. Twee weken meivakantie is besloten in het team. Maar voor het team
is het niet zo dat ze Twee weken vrij zijn. Fulltimers moeten vier dagen terugkomen. Er is
gekeken naar de studiedagen. Er komen er vijf en die zijn verspreid over de week zodat het
elke keer op een andere dag van de week valt.
Beleid potlood/pen gebruik: In het team is besproken hoe om te gaan met pen/potlood
zodat er een doorgaande lijn is.
Douchebeleid: Douchebeleid wordt komend schooljaar versoepeld.
Excursie en vervoer: Protocol opgesteld voor vervoer van leerlingen door ouders. Wordt
volgende vergadering besproken.
Stand van zaken werkgroepen, waaronder nieuwe schooljaar: verkeerswerkgroep Ben gaat
ermee stoppen. Zijn nieuwe ouders aangemeld. Alle kinderen uit groep 7 zijn geslaagd voor
het verkeersexamen. Ze gaan samen met Tabitha en de Wilgen het hebben over een
onveilige verkeerssituatie in de wijk. Schoolplein: Nu eerst bij de gemeente vragen mogen we
een stuk grond hebben, Is het financieel haalbaar? Buurtmoestuin is wel al gerealiseerd. In
de klassen zijn posters opgehangen om ideeën aan te dragen. Werkgroep gezonde school:
Vignet is niet te halen door praktische probleem/bezwaren. Nu twee dagen fruit woensdag
en vrijdag. Traktaties proberen gezonder te maken en ideeën daarvoor aandragen door het
team. Sociaal-emotioneel: moeten vanuit inspectie een methode aangeschaft worden. Team
is zich daarop aan het oriënteren. Hetzelfde voor natuur en techniek. Ook daar nieuwe
methode. S. Jonker gaat nieuw meubilair bekijken voor het nieuwe schooljaar!
Vervanging groep 6: Stabiel, vervanging gaat zoals afgesproken.

16. Vergadering 5 juli: verplaatsen?
17. Rondvraag: Penningmeester moet vervangen worden vanwege zittingsduur. MR krijgt geen
budget meer. We gaan de rekening opheffen. Overleg met B. Visscher over de verdeling
kosten. Lopende Abonnement wordt opgeheven.
18. Sluiting: J. Tigchelaar sluit de vergadering.
To do lijst:
Huishoudelijk regelement nieuwste versie
wordt rondgestuurd.
Contact met Evert i.v.m. aanstelling S. Jonker
Notulen website
Overleggen over MR rekening met B.
Visscher
Aansprakelijk verzekering navragen bij
Marion
Abonnement opzeggen
Protocol vervoer leerlingen door ouders
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