Notulen MR OBS De Meander – dinsdag 20 juni 2017
door Marjolein

Aanwezig: Maartje, Mike, Fenny, Ingrid, Alita, Femke, Simone, Remco, Marjolein
MR vergadering 20:00 uur
1. Agenda wordt vastgesteld
2. Ingekomen stukken (behalve per e-mail kan er ook post in het MR bakje in de
Teamkamer liggen). Er zal nog gereageerd worden door Maartje in
afstemming met Joop op de mail betreffende vragen over de Meivakantie
2018. Er wordt gevraagd om het nieuwe e-mailadres van de MR in de
Nieuwsbrief te vermelden.
3. Jaarverslag MR 2016-2017. Remco gaat dit schrijven Fenny zoekt verslag
van 2015-2016 op, als concept.
4. Invulling PMR lid (opvolging Alita). Alita heeft een intern memo verstuurd
waarin ze meldt dat ze stopt en vraagt om nieuwe aanmeldingen. Hierop is
nog geen reactie. Ingrid heeft al wel ‘geronseld’, maar deze lobby heeft nog
geen vruchten afgeworpen. Toelichting: de taakuren zijn nog niet door Joop
gegeven, er is tijd tot 12 september 2017.
5. Stukken GMR. Mike merkt op dat er een evaluatie van de 5 gelijke dagen
komt (van de Meerkringscholen die nu al zo werken), interessant voor ons.
Overlegvergadering 20:30 uur
Joop schuift aan.
6. Agenda wordt vastgesteld.
7. N.a.v. de notulen van de vorige vergadering heeft Joop een aantal
mededelingen: In de Schoolgids zijn de methodes toegevoegd. Op de brief
aangaande een uur later beginnen op 27 juni vanwege de staking is bericht
van 40 kinderen gekomen, 4 (groot)ouders kunnen eventueel kinderen
opvangen. Hij informeert of er nog vragen zijn omtrent zieke leerkrachten.
8. Samen met de SKA is er subsidie bij 033indebuurt aangevraagd voor de tuin
(om moestuintjes o.i.d. aan te leggen), een speeltoestel met water (om
verbinding met de buurt te versterken) en vraagt hij naar namen/adressen
bewoners (ouders) Kattenbroek. Maartje, Mike en Femke geven zich vast op.
Maartje geeft de tip om hiervoor ook briefjes te verspreiden in de straat

tegenover school, de flat naast school en bij de boerderij.
9. Marge uren / Meivakantie (toelichting) / Jaaroverzicht
Joop deelt mee dat er is gekozen voor de verlengde Meivakantie. Er wordt
nog gekeken naar welke 3 dagen leerkrachten terug moeten komen. Er zijn
geen studiedagen in 2017-2018. Er zijn nu 150 marge uren. Hiermee gaat de
MR akkoord. Het Jaaroverzicht is nog een levend document en zal telkens
een nieuw versienummer krijgen.
10. Jaarplan MR data kloppen nu
11. Overdracht MR
Voor Alita, Maartje, Remco en Fenny was dit de laatste MR vergadering. Zij
nemen afscheid en worden door Joop hartelijk bedankt voor hun inzet. Er
worden presentjes en bloemen gegeven. Voor de oudergeleding zullen Mike,
Femke en Marjolein komend schooljaar het stokje overnemen.
12. Femke stelt voor om een groepsapp voor de MR aan te maken, waarvan
iedereen beheerder is. Graag telefoonnummers aan Femke doorgeven.

