Notulen MR vergadering 10 mei 2016
Aanwezig: Jannet de Graaf, Claudia Verbaas, Pieter Bas Rebers, Rudi Logtenberg, Mariëlle
Oldenbeuving, Monique Lentelink
Aanwezig om een indruk van de MR te krijgen: Jurgen Schutte
1. Opening
2. Vaststellen agenda en inventariseren rondvraag
Datum bezoek Anique prikken.
3. Mededelingen
Directie:
► Formatie…..Personele ontwikkelingen:
*Elise Feyen zal het komende schooljaar onze WPO-studente zijn.
* Ruth werkt vooralsnog op therapeutische basis, Marije Reefhuis is er om haar te ondersteunen.
*Greet start woensdag 11 mei weer.
*Formatie:
We zitten nog volop in het proces waarin er nog enkele puzzelstukjes moeten worden ingevuld.
Dit proces heeft Rudi besproken binnen de MR.
Tijdens de studiemiddag van 23 mei wordt binnen het team een vervolg gegeven aan dit proces.
De uitkomst hiervan wordt zsm aan alle leden van de MR gemaild, naar reactie hierop en eventuele
aanpassingen, wordt deze vervolgens met alle ouders gedeeld. Zo nodig wordt een extra MR
vergadering ingepland.
► Vakantierooster 2016-2017: besproken, het vakantierooster moet nog definitief worden
vastgesteld.
►ICT (ter kennisgeving)
Traject ICT besproken, streven is eind schooljaar fase willen afgerond te hebben!
► Verdere acties:
Hal herinrichten:
- Eerste inventarisatie met team gemaakt
- Contact leggen met extern deskundige
- Plan en begroting maken

Gezonde School:
Waar moeten we aan voldoen:
Binnen dit thema gaat het er om dat u kinderen stimuleert om veel te bewegen en te sporten.





Het is belangrijk dat er voldoende lessen bewegingsonderwijs worden gegeven: minimaal 2x
45 minuten per week.
Het vak moet gegeven worden door een bevoegde leerkracht die werkt volgens een
vakwerkplan. Dit om de kwaliteit van de lessen bewegingsonderwijs te garanderen.
De school organiseert minimaal eenmaal per jaar een sportdag voor alle kinderen (externe
link).
De inrichting van een beweegvriendelijk schoolplein en het aanbieden van een naschools
beweeg-en sportaanbod in samenwerking met lokale sportclubs draagt bij aan het behalen
van de beweegnorm van dagelijks 60 minuten bewegen.

Aanvulling MR: betrek ouders bij de vormgeving van de Gezonde School, denk aan bv sportieve
ouders.
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Vervolg medelingen
Ouders
Moeten de foto’s op de website openbaar bezocht kunnen worden, of moeten deze achter
een code (vraag ouder)? Ouders geven bij aanmelding wel of geen toestemming voor
plaatsing. Er mogen geen foto’s door ouders zelf op social media geplaatst worden. Dit wordt
op de komende informatieavonden genoemd. Er wordt gepleit om hier beleid op te maken,
dit komt terug in het ICT-beleid. –
Vraag van een ouder; Komt er een proefweek mtb continurooster? De werkgroep heeft dit
besproken, maar ziet hier geen meerwaarde in.
Team
Nvt
OR
Mail ontvangen, bijlage ontbrak  Volgt!
GMR
Stukken personeelsbeleid besproken en ingestemd.
PON (grote invalorganisatie)
ARBO
Bezoek Raad v Toezicht; controle college v Bestuur wordt aangescherpt.
Voorstel om de MR scholing van 19 mei 2016 door te schuiven naar komend schooljaar!
Hiermee stemt iedereen in. Mariëlle pakt dit op met de GMR.
4. Stukken vanuit directie
Zie mededelingen directie.
5. Vragen aan de directie
Er is zijn geen vragen aan de directie.
6. Notulen 29.3.2016
Beide notulen zijn vastgesteld en goedgekeurd.
7. Ingekomen nieuwe stukken/ post
8. N.a.v. punten en vragen directie
9. Punten vanuit jaarplan maart/april 2016

Besproken en toegelicht waar nodig.
10. Rondvraag
Geen vragen voor de rondvragen.
11. Afsluiting

