2018-11-19 notulen mr-vergadering
16.30 uur odbs Nijenstein
Aanwezig: Mirjam, Lonneke, Janny, Sarah, Kees en Greetje
Afwezig :
Datum /
Onderwerp / agendapunt
nummer
2018-11-19-1
2018-11-19-2

2018-11-19-3

2018-11-19-4

2018-11-19-5

2018-11-19-6
2018-11-19-7

2018-11-19-8

Opening:
.
Notulen vorige vergadering:
Pr Sarah heeft contact opgenomen met Roberto, maar nog geen
gezamenlijk datum kunnen plannen. Volgende keer weer op de agenda
Schoonmaak: Dit is nu vanuit cantorclin.
Ingekomen stukken:
Schoolgids later door omstandigheden. Eerst gewerkt aan schooljaarplan.
Is goed gekeurd. Mr notulen meesturen met de nieuwsflits
Mededelingen:
Opening bieb op school (idee die er nu ligt)
3 enthousiaste ouders die er eerst veel werk aan hebben gehad.
Met sinterklaas wordt de bieb met een wethouder geopend. (zijn boek kan
ook gescand worden ) kinderen mogen een nieuw boek uitzoeken.
OC wordt uitgenodigd.
GMR: er is niemand geweest voor de GMR, er is niemand van de ouders die
in de GMR wil.
Morgen overleg met Rijanne .Dan vragen hierna om eventueel samen te
doen met Brunwerd of Op Wier?
Mr verkiezingen?
Geen aanmeldingen, we gaan zo eerst verder. (alle geledingen)
Kamp / musical : groep 7/8
Voorstel : om het jaar kamp.
Ander jaar een schoolreis of… we gaan kijken naar eventueel een andere
mogelijkheid.
EHBO/ verkeer:
Fietsen keuring en examen in Uithuizen. De kerndoelen van verkeer dekt
de doelen. Voorstel dat we niet meer meedoen. Ze leren fietsen in
Uithuizen en zien niet de meerwaarde.
Ehbo: elke 2 jaar, volgens kerndoelen hoeft het niet. Als we thema Mens
hebben, dan iemand uitnodigen voor bv 2 lessen. Thema komt pas over 4

2018-11-19-9

2018-11-19-10

jaar dus tussentijd nog even een keer aandacht
Tevredenheid enquête:
Voor vrijdag moet het ingevuld worden. Komt nog een oproep in de
groepsapp.
Begroting en investeringen 2019
Budgetten wordt door gmr besproken. Als er gekke dingen zijn de mr op
de hoogte stellen. We hebben nieuw meubilair aangevraagd. En de
methode Alles in 1 wordt verder aangeschaft.

Informeren/
bespreken
/actie

2018-11-19-11

2018-11-19-12

2018-11-19-13

Hulpvraag over de fusiegelden voor volgend schooljaar. (februari) wat is
de wettelijke regel. Doen Janny en Mirjam volgende keer terug op de
agenda
Samenwerking Ik en Zorg.
Sarah is langs geweest. Ze staan open voor samenwerking. Nu is de
verbouwing, daarna gaan ze weer om tafel.
Op de vraag of iedereen bij ons mag werken/lesgeven/vrijwilligerswerk
e.d.: Er moet een bewijs van goed gedrag zijn als iemand bij ons komt
werken.
Notitie handelen bij geen vervanging van de leerkracht.
Voor ouders een korte stappenplan hoe het gaat.
Santa lucia nu op donderdag en in klokhoes. We moeten richting ouders
uitleggen waarom.
Rondvraag:.
Volgende mr verg. op: 14 januari 2019
Afsluiting:

