Notulen MR vergadering 10 januari 2018
Afwezig: Loes
Notulen: Jo-Nele
1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen vorige vergadering
Goedgekeurd, geen op- of aanmerkingen
3. Ingekomen en uitgaande post
Geen
4. Mededelingen:
1.VOO-servicekaart We wachten de ouderavond en de leerkrachtenbijeenkomst met de
procesbegeleider, Ben Mooijbroek, af. Daarna gaan we kijken wat onze vervolgstappen
moeten/kunnen zijn.
2.Social Media voorstelling Dit zou een mooie aanvulling kunnen zijn op de ouderavond
over Social Media. De werkgroep ouderavond gaat dit verder onderzoeken.
3.Topografie in OGO  Marjolein doet verslag van de uitgebreide bespreking over dit
onderwerp in de bovenbouwvergadering. Het is nu een aandachtspunt, maar besloten is om
het voorlopig te laten zoals het is. Er is nu geen ruimte om dit aan te passen. De ervaring was
dat iedereen het wel goed vond om dit te bespreken.
4. Niké is in verwachting  14 juli is zij uitgerekend. Hoe haar verlof wordt opgevangen is
nog niet duidelijk.
5. Geheimhoudingsplicht
Roel wijst de MR nog eens op de geheimhoudingsplicht. Er zijn zaken die (nog) niet
besproken mogen/kunnen worden met anderen, voordat het echt duidelijk/zeker is of omdat
het om persoonlijke zaken gaat.
6. Situatie groep 7
Roel doet verslag van de situatie in groep 7. Melissa en Nathalie draaien deze groep nu
samen. Melissa wordt in groep 4/5/6 van de Groeneweglocatie vervangen door Lotte
Schipper. Michiel zal elke woensdag voor groep 4/5/6 staan en Roel om de week op maandag
in groep 7.
7. Nieuwbouw/Fusie
De informatieavond voor de ouders staat gepland op 18 januari 2018. Alle MR leden zijn
daarvoor ook uitgenodigd. Op 15 januari is er een bijeenkomst met alle teamleden en de
procesbegeleider waarin eea duidelijk zal worden. In december 2017 hebben Roel en Michiel
snel duidelijkheid geëist van het bestuur. Er is nu al een grote groep ouders van de groep
4/5/6 die vanwege de onduidelijkheden graag naar de Centrumlocatie wil.
Na de ouderavond weten we als MR wat onze vervolgstappen moeten/kunnen zijn.
8. Ouderavond
De thema’s van de ouderavond worden Social Media en Rots en Water. Ouders kunnen
kiezen. Olof is enthousiast en verzorgt het Rots en Water gedeelte. De spreekster over Social
Media van de ouderavond van een aantal jaar geleden is benaderd om nu weer te komen.
Een optie voor de datum is 12 april. De werkgroep gaat een financieel overzicht maken om te
zien of er ook een voorstelling voor de kinderen mogelijk is.

9. Planning 2018-2019 (begroting)
De begroting en planning voor volgend schooljaar is afhankelijk van hoeveel groepen er
volgend jaar komen en hoe het allemaal gaat lopen met de Groeneweg. Er komt in ieder
geval een 12e groep, dus een 2e noodlokaal is noodzakelijk.
Roel is de komende weken bezig om met iedereen functioneringsgesprekken te voeren zodat
duidelijk is wie wat zou willen.
10. Rondvraag
Er zijn geen vragen
11. Sluiting

