MR-vergadering 16 januari 2014
Afwezig: Bettina, Ilona
Vaststelling agenda
Agenda wordt aangepast zodat eerste de punten aan de orde komen waarbij Erik aanwezig
moet zijn, hierna zal Erik de vergadering verlaten.
Notulen vorige vergadering
Er wordt opgemerkt dat het niet motiverend werkt als er op het laatste moment afspraken
afgezegd worden.
Evaluatie enquête continurooster
Er zijn veel ingevulde enquêtes terug komen.
De opmerkingen zijn besproken en daar waar nodig zal er actie ondernomen worden.
Erik komt eind januari met een voorstel betreft de vrijdagochtend.
Patricia W. schrijft een stukje voor in het Bronnieuws.
Protocol/ afspraken continurooster
Deze staat op de website.
Oplossen pauze probleem
Ambulante mensen lopen pleinwacht terwijl ze eigenlijk tijd aan de kinderen moeten
besteden.
Enquete wordt nog in het team besproken, daarna in de MR.
Jan en Ina communiceren naar het team dat de MR de brief heeft ontvangen en de uitkomsten
van de enquete afwacht.
Schoolplan
De prioriteitenlijst en procedure is besproken.
Schoolplan 2011-2015 loopt. Dit schooljaar zal een nieuw schoolplan uitgewerkt worden.
Financien
Erik ligt de begroting toe.
Vanuit het team
Kim en Hilde zijn er weer van hun zwangerschapsverlof.
Ilona en Alie zijn geopereerd.
Vanuit de OC
Sinterklaasfeest en het Kerstfeest zijn goed verlopen.
Deze worden nog geëvalueerd.
Ze gaan nu aan de slag met Pasen.
Passend onderwijs
Jan en Hermi zijn naar de informatie avond geweest. Deze was erg interessant.
Voorheen moesten ouders (van rugzak-leerlingen) alles zelf regelen, maar nu komt dat bij de
school te liggen.
Per regio wordt er geld verdeeld. Dit moet dan weer onder de scholen verdeeld worden.
Dit alles zou in augustus 2014 ingaan.
Hermi stuurt een aantal vragen door. Het verzoek is om allen akkoord te geven.
Diet wordt nogmaals gevraagd om uitleg te geven over de profielschets.

Jaarverslag
Deze is goedgekeurd en zal op de website komen te staan.

Vergaderdata:
Datum
17 februari 2014
25 maart 2014
7 mei 2014
12 juni 2014

Aanvang
20.00
20.00
20.00
20.00

Onderwerpen

Afsluiting

