Notulen MR-vergadering 12 december 2018

aanwezig: Maaike, Jacqueline, Nynke, Hanneke, Danielle, Joyce, Ellen, Arjan, Monique, Marlies
(notulen)

1. Een aantal ouders zijn uitgenodigd om hun verslag te doen. Er zijn 4 momenten van 10 minuten
voor ingepland
2. Welke conclusies / leerpunten / actiepunten halen we uit de voorgaande gesprekken.
3. Goedkeuren van de vorige notulen
4. Wat staat er op de actielijst. Welke punten blijven staan of komen erbij?
5. Jaarplanning
6. Rondvraag
7. Sluiten van de vergadering.

1. Verslag ouders naar aanleiding van klachten
Een aantal ouders hebben hun klacht toegelicht en een aantal vragen bij de MR neergelegd. De MR
heeft hen bedankt voor hun toelichting en toegezegd dat op de gestelde vragen zal worden
teruggekomen.
Er vindt nog een gesprek plaats met de directeur. Daarna zal de MR een advies geven / standpunt
innemen. De verwachting is dat we hier in januari 2019 op terug zullen komen.

2. Conclusies en leerpunten nav de gesprekken met de ouders
Besloten is om dit punt aan te houden totdat het gesprek met de directeur gesproken is. Wel is
afgesproken om in februari 2019 ons handelen te evalueren; Hoe hebben we dit aangepakt en welke
lessen kunnen we hieruit halen met betrekking tot ons eigen handelen.

3. Vaststellen notulen
De notulen worden vastgesteld met de aantekeningen met Maaike. (Maaike stuurt haar
aantekeningen naar Marlies)

4. De actielijst
Zie bijgevoegde actielijst
Naar aanleiding van de actielijst:

De directie wil graag een extra studiedag inplannen. Dit voorstel is alleen gecommuniceerd met de
PMR en niet met de OMR. Wij vinden dit niet prettig en vragen ons af of alleen de PMR goedkeuring
hoeft te geven voor een extra studiedag. Ellen gaat uitzoeken of dit de juiste gang van zaken is.
We hebben afgesproken dat als de PMR een verzoek krijgt van de directie, ook de OMR wordt
ingelicht, zodat altijd transparantie blijft bestaan.

5. Jaarplan
Nynke en Maaike hebben het plan geschreven. Het is een half jaar plan geworden. Afgesproken is dat
het plan onder de MR-leden wordt verspreid en op de vergadering van 31 januari 2019 zal worden
besproken.

6. Mededelingen en rondvraag
De ouders van de OR worden uitgenodigd voor de volgende vergadering. => Danielle
Jacqueline gaat een stukje maken voor de website waarin staat wat de MR precies doet.

De Schoolplein werkgroep heeft ons gevraagd onze visie te geven over een voorstel om overalls aan
te schaffen voor de kinderen omdat ze op het nieuwe schoolplein vies worden. De kosten voor de
overalls zijn 20 euro per stuk. De MR vraagt zich af voor wiens rekening deze kosten komen. Joyce
gaat de Schoolplein werkgroep vragen om deze vraag schriftelijk in te dienen. We zullen dit punt op
de volgende vergadering bespreken.

Roelie heeft gevraagd inhoudelijk advies te geven over de schoolgids volgend schooljaar. De MR is
bereid hierover mee te denken.

De begroting van De Boeier is gereed, maar de begroting van Stichting School nog niet. Deze zal na
15 december 2018 waarschijnlijk gereed zijn. We zullen dit punt bespreken op de vergadering van 31
januari 2019.

