Notulen 13-04-2015:
Aanwezig: J. Tigchelaar, J. van Mierlo, P. Gaalman, E. Vrijman, N. Roumimper,
E. van Eekeren.
Afwezig met bericht: M. Jonkhout, T. Jansen.
Later met bericht: A. van Zon.

1. Openen: JT opent de vergadering om 20.00 uur.
2. Punten voor de rondvraag: Het aftreedrooster van komend jaar.
3. To-do-lijst notulen 09-02-2015:
* Lief en Leed graag als vast agendapunt op de agenda.
* M. Versteegh is 25 jaar bij het onderwijs. Het wordt samen gevierd met N. van Zanten
juni 2016 en A. Manshande januari 2016. JvM stuurt een kaart met een verwijzing naar
het cadeautje als het wordt gevierd.
* E. Jansen is weer moeder geworden. PG koopt cadeau van €15,00-€20,00 en stuurt een
kaart.
* EvE koopt bloemen voor TJ.
* JvM maakt stukje voor de nieuwsbrief, MJ de volgende keer.
4. Ingekomen/Uitgaande post:
In:
 Beleidsvoorstel Taakbeleid Sopoh.
 MR magazine 2.
 Info MR 1
 GVO en HVO (Godsdienstig en
humanistisch vormingsonderwijs).
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5. Mededelingen:
* We houden binnenkort een inloopochtend voor 3-jarigen en die mogen dan meedraaien.
* De verkeersouders zijn bezig met het 25-jarig bestaan van de scholen en willen dan een
grote streetwise in september.
6. Definitief vaststellen vakantie rooster: Week 17 en 18 vrij in 2016. Goedgekeurd.
7. Schoolplan, visie en missie is klaar. Graag delen: We nemen even de tijd het te lezen.
Opmerkingen/aanvullingen graag vóór woensdag mailen naar AvZ. Op de spelling
hoeven we niet te letten, dat gebeurt als de tekst in orde is.
8. Begroting: Voor de ICT spaart de school. We gaan akkoord.
9. Ouder /Leerkracht enquête: 1/3de van de ouders heeft gereageerd. Dat is niet veel, maar
wel hetzelfde als bij de andere Sopoh-scholen.
De enquête was niet echt gebruikersvriendelijk; Je kon geen pauze nemen en ook niet
teruggaan.
Wil de MR nog eens kijken naar de enquête, punten kiezen waar we iets mee kunnen en
volgende keer weer op de agenda.
Met de oranje stukjes van de personeelenquête moeten we aan het werk.
10. Evaluatie open dag 18 maart: Het was rustig. De mensen die geweest zijn, zijn nog een keer
teruggekomen. De open dag heeft wel leerlingen opgeleverd. Het rondleiden door de
achtste groepers is erg zinvol. Sopoh bepaalt ieder jaar of er een open dag is en wanneer.
De goody-bag is een succes.
11. Begroting: De Sopoh-begroting is altijd te laat.

12. Voorstel voor de indeling van de groepen: De MR kiest voor voorstel 1. Er komt net als
de vorige keer een infoavond voor de ouders.
13. Interessante artikelen uit de magazines:
* MR en GMR moeten beter communiceren met de scholen. Dat kost tijd. Veranderingen
onderverdelen in kleine stapjes, dat gaat beter dan 1 grote stap.
Tip: Stencils/Stukken eerder rondsturen.
* Gemiddelde vrijwillige bijdrage is €42,00 per jaar.
* Programmeren voor groep 8: Codeweek.nl.
* Schoolfotograaf: fotograaf Koch uit Baarn. NR vraagt aan M. Happel of zij een offerte
wil aanvragen.
* In het tijdschrift Balans staat een stukje over dyslexie, enz. JvM is hier niet aan
toegekomen.
14. Rondvraag: JvM, moet komende Alg. ouderavond aftreden en mag zich herkiesbaar
stellen. Denk er vast over of je dat wilt, want anders moeten we verkiezingen
uitschrijven. EvE moet komende Alg. ouderavond aftreden en mag zich niet herkiesbaar
stellen. Een collega zal dan moeten gaan voor de taak van secretaris of voorzitter, laat
daar je gedachten over gaan, zodat je je erop kunt voorbereiden.
De GMR heeft vacatures en EvE denkt er over te solliciteren.
15. Sluiting: JT sluit de vergadering om 21.55 uur.
Volgende agenda:
* Wil de MR nog eens kijken naar de enquête, punten kiezen waar we iets mee kunnen en
volgende keer weer op de agenda.

Afspraken:
* Lief en Leed als vast agendapunt op de agenda.
Wie doet wat?
PG
JvM
MJ
NR
EvE

Ellen

Koopt cadeau van €15,00-€20,00 en stuurt een kaart naar E.Jansen.
Maakt stukje voor de nieuwsbrief.
Stuurt een kaart aan M. Versteegh met een verwijzing naar het cadeautje.
Schrijft de volgende keer een stukje voor de nieuwsbrief.
Vraagt aan M. Happel of zij een offerte wil aanvragen bij fotograaf Koch
Koopt bloemen voor TJ.

