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MR leden
Erik Kulderij (P)
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Ingrid Jans (P)
Suzanne Wolthuis (P) (afgemeld)
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Patricia Greeber (O)
Joep Leebeek (O, voorzitter)

Aanwezigheid
Niet MR leden
Jethro Schepers (directeur) (19h00-20h00)
Marjolein Oldersom (P, GMR)
Patty van der Putte (O)
Joost Kulder (O)
Dennis Verheul (O) (afgemeld)
Mohammed Ettajiri (O)
Charles Bos (O) (afgemeld)
Graciëlla Ellis

Actiepunten vorige vergadering
Zijn verwerkt in agenda
Veiligheidsaspecten: statusupdate is besproken. Meerdere punten uit de veiligheidsaspecten zijn aangepakt. Er wordt nog een
oplossing gezocht voor de tussendeuren (zwaar voor kleuters en hitte op de warme dagen) en voor groep 6. JS heeft contact
opgenomen met huisvesting van de stichting. Veiligheidsplan is opgesteld volgens format via STWT/huisvesting. Deze is als bijlage
opgenomen bij deze notulen.
Begroting school: JS legt uit. Nog niet goed ingelezen en komt volgende keer terug op de agenda. JL zet dit de volgende keer op
de agenda. De school staat er financieel goed voor. Er wordt een meerjaren begroting opgesteld voor 2020.
Concept jaarverslag 2018-2019: Algemene ouderavond is besproken. Er zal die dag meerdere kraampjes staan waaronder ook de
MR. Hierbij kunnen ouders aanschuiven en in gesprek gaan over de werkzaamheden. Ook van de MR schuiven er twee ouders
aan. GG maakt het jaarverslag 2018-2019 vóórdat de ouderavond plaatsvindt.
Sanitair: De wc’s op meerdere plekken in de school zijn vervangen en de vloer is gedaan. De douches van de gym wordt verder
geregeld. De vloer is klaar, maar de muren moeten nog worden geschilderd, douche kopjes worden vervangen en de putjes
worden gereinigd. Er zijn nog vragen over het douchen. Dit wordt bij de volgende MR vergadering nogmaals ingepland. Moeten
wij een protocol opstellen? Hoe gaan andere scholen hiermee om?
Communicatie: Er is dit schooljaar geen agenda gedrukt die ouders elk jaar meekregen. Is dit gecommuniceerd met de ouders?
Weten ouders waar zij de informatie kunnen vinden? JS pakt dit punt op en bespreekt dit met de administratie (Marja). JS stuurt
app naar ouders waarin staat dat de agenda op de website niet up to date is maar de informatie erin wel essentieel is en nog
steeds geldt.
PG, PP en SW hebben de welkomstpakketten nog niet kunnen maken. Zij pakken dit verder op.
De informatie rondom de schoolpraat app
Huishoudelijk reglement MR + MR-reglement: beiden zijn goedgekeurd. Bij MR-reglement ‘concept’ eraf halen. JL kijkt naar
aanwezigheidsplicht. Dit wordt ook opgenomen in HH. Nieuwe ouders kijken eerst een paar keer mee en kunnen daarna pas in de
MR.
Verkeer: Er is nog geen handhaving gevraagd. Dit willen de MR-leden nog wel. PG geeft aan de verkeersroute te hebben en de
informatie erom heen. Deze stuurt zij naar MY. MY past dit aan en zet dit op de app en op de website. MY vraagt de
onderzoeksresultaten na bij Nihat Erzincanli en vraagt of hij de volgende vergadering aan kan schuiven en de bevindingen
toelichten.

Mededelingen
Uit de school/STWT
• Uit de GMR
• De eerst volgende GMR vindt plaats op DVR. Wellicht daarna ook. Dat is nog niet zeker.
Uit de OR
• -
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Volgende vergadering

14-nov-2019

Wat?
Stukje voor de app schrijven mbt MR wat is besproken
Navragen uitslagen enquete verkeer rondom DVR.
Jaarverslag MR vóór de algemene ouderavond.
App naar ouders i.v.m. schoolagenda
Aanpassingen HH reglement en MR-reglement

Actiepunten

Wie?
EK
MY
GG
JS
JL

Besluiten 2019-2020

Besluit
MR-reglement is goedgekeurd.
HH reglement is goedgekeurd.

Onderwerpen om terug te laten komen 2019-2020
Onderwerp
Seksuele vorming - uitkomst analyse in team m.b.t. huidige status seksuele vorming op school, m.n. eerder
dan groep 7/8 en meer dan seksuele voorlichting
Schoolplan, ter instemming
Douchen na lichamelijke opvoeding.
Begroting school, budget MR.
Brandveiligheid in de gang groep van groep 6 en huisvesting.

Statuur MR dd. xxxxxxx
Huishoudelijk reglement MR dd.
xxxxxxx
Jaarlijks terugkerende agenda
onderwerpen MR
Notulen MR vergaderingen
Algemene info WMS

Voor wanneer?
07-11-2019
14-11-2019
13-09-2019
z.s.m.
14-11-2019
Datum
05-09-2019
05-09-2019
Datum
Najaar 2019
Winter 2019
14-11-2019
14-11-2019
14-11-2019

<locatie>
<locatie>
<locatie>
https://www.devlaamsereus.nl/downloads/downloads.html#mr_notulen
https://www.infowms.nl/
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