Medezeggenschapsraad De Neerhof
Notulen MR-vergadering 7-9-2015, 20.00 uur, in basisschool De Neerhof
Aanwezig:
Riëtte de Bruijn, Miryam van der Stee, Marijke Meijer, Marjan Farla
Afwezig m.k.: Chantal van de Meer

NOTULEN MR DE NEERHOF

ACTIE

1. Opening
-

2. Vaststellen agenda, notulen en doorlopen actielijst
Notulen worden vastgesteld.

Vastgesteld

3. Werving nieuwe MR-leden
De wervingsbrief wordt besproken en na diverse aanpassingen goedgekeurd.
Aan de directie zal verzocht worden deze brief asap aan de ouders te
versturen.
Er worden 2 nieuwe leden voor de oudergeleding gezocht en als er niet meer
dan 2 kandidaten zich aanmelden, hoeven we geen verkiezingen uit te
schrijven. Bij meer kandidaten zullen we daar wel toe overgaan.

RdB

4. Schoolgids
De Schoolgids is zeer kritisch gelezen en wordt uitvoerig besproken. De open aanmerkingen zullen doorgezet worden naar de directie.

RdB

5. Nieuwe school
Schoolplein
Voor de vakantie is er een incident gemeld waarbij kinderen zonder toezicht
het schoolplein hebben verlaten. Dit heeft de MR gemeld en sindsdien is er
verscherpt toezicht bij het buitenspelen en overblijven.
Verkeer
Er wordt hard gewerkt aan de verbetering van de verkeersveiligheid rondom
de school op dit moment.
Tussenschoolse opvang
Op het document van De Roef over de Tussenschoolse Opvang heeft de MR
veel commentaar geleverd. De MR wil een herziene versie ontvangen en
bevestigd zien dat eea ook daadwerkelijk ingevoerd en uitgevoerd worden.
Riëtte de Bruijn zal dit met de directie bespreken.

RdB

6. IKC – Integraal Kind Centrum
De MR heeft een brief verstuurd aan de RvB van Stichting De Waarden
m.b.t. de verandering van brede school naar IKC. Deze brief is vooral op de
inhoudelijke invulling gericht, waar de MR veel vragen over heeft.
Inmiddels heeft de MR een schriftelijk antwoord ontvangen. Dit antwoord leidt
tot nog meer vragen bij de MR, die Riëtte de Bruijn zal bespreken met de
directie. Daarna zullen we beoordelen wat onze vervolgstappen zullen
worden.
7. GMR
De notulen worden besproken.
Onder punt 2 wordt gesproken over ‘Externe Hulpverlening tijdens schooltijd’.
De MR heeft geen idee wat dit inhoudt. Marijke Meijer zal tijdens de volgende
GMR-vergadering vragen wat dit betekent.

MM

Punt 8 Stand van zaken werkgroepen: identiteitsbegeleider Jan Meeusen zou
scholen gaan bezoeken? Team heeft hem nog nooit gezien, Er wordt bij de
directie nagevraagd of hij hier meer van weet.

RdB

Rondvraag: William Hoeve – stipt het IKC aan. Er wordt klaarblijkelijk verder
nagedacht over de invulling van het IKC bij de GMR. Realiseert de Stichting
zich dit wel vragen wij ons af. Riëtte de Bruijn bespreekt dit met de directie.

RdB

8. OR
Het schoolplein ziet er mooi uit! De MR is tevreden.

9. Werkgroep Communicatie
De weblogs zijn onder constructie en er komt een training voor de
kleuterjuffen op korte termijn. De MR spreekt de hoop en verwachting uit dat
alle leerkrachten gaan werken met de weblogs.
Er is binnenkort weer een vergadering van de Werkgroep.

10. Nieuwe data vergaderingen 2015-2016
2 november 2015
11 januari 2016
29 februari 2016
11 april 2016
30 mei 2016
27 juni 2016

11. Ingekomen en uitgaande stukken
Brief ouder inzake afgelasting sportdag
De communicatie rondom de afgelasting van de sportdag was niet handig.
De suggesties van de ouder kunnen overgenomen worden, is de mening van
de MR. Dit zal gecommuniceerd worden naar de Werkgroep Sportdag.

12. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen verdere vragen meer.

RdB

