Notulen MR Julianaschool op 2-10-2017
locatie: Centrum tijdstip 20.00 uur
Aanwezig: Loes, Muriëlle, Marjolein, Bart, René, Leny, Roel, Isabelle, Niké Gea
Afwezig: Jo-Nele, Marieke
Notulen: Gea
1. Opening en vaststellen agenda
Loes heet de nieuwe leden Nike en Muriëlle welkom. Er wordt even kort voorgesteld.
2. Notulen vorige vergadering
De notulen worden goedgekeurd. Marjolein past ze aan en zet ze op de website.
Goede doelen die we in de vorige vergadering hebben besproken zijn besproken in het
team.
3. Ingekomen en uitgaande post
Geen post.
4. Mededelingen
- Algemeen: nieuwe e-mailadressen voor
- mrsecretaris@obsjulianaschool.nl
- mrvoorzitter@obsjulianaschool.nl
-

Directie: we nemen afscheid van juf Stefanie. Surplus heeft nu geen leraren
beschikbaar voor een lange periode dus er wordt een vacature uitgezet via
uitzendbureau.

-

Team: Marjolein geeft aan een geslaagde werkweek te hebben gehad met Groep
7/8 Groeneweg. Voor volgend school jaar kijkend naar de groepsgrootte is er
een beslissing gemaakt om dit nu anders te doen. De huidige groep 5/6 centrum
(volgend jaar 6/7) gaat niet volgend jaar maar pas in groep 7/8 op werkweek. Het
jaar daarop dus. Dan is de totale groep kleiner en kunnen ze in combinatie met
de Groeneweg op werkweek.

-

Team: Er is gekozen voor een goed doel: Williams Day. Er wordt een veiling voor
gehouden tijdens de keuvelavond. Op de avond van de Thema afsluiting zijn de
kavels die geveild worden zichtbaar en kunnen mensen daarop inschrijven.
Locatie Groeneweg houdt de thema afsluiting gezamenlijk met de Ark. Ook de
keuvelavond en veiling worden daar gezamenlijk gehouden.

5. MR Reglement
Als basis voor het nieuwe MR Reglement is die van de GMR (surplus) aangehouden.
Punten van toepassing op de MR zijn als zodanig aangepast. (onder andere de
zittingstermijn)
Idee is om een maximum termijn van 9 jaar aan te houden. Verdeeld in drie termijn
van drie jaar welke stilzwijgend worden verlengd.
Om initiatief / aanmeldingen van buitenaf niet te ontmoedigen wordt voorgesteld om
na de eerste termijn van drie jaar de termijnen telkens met een jaar stilzwijgend te
verlengen.
Punten van aandacht in het reglement zijn nog de jaarplanning en wetgeving.
Graag voor 14 november doornemen en opmerkingen doorgeven aan Bart.

6. Ouderavond
31 oktober is er een gezamenlijke ouderavond met Kopwerk/Schooltij.
Plannen we nog een ouder avond in april of is de ouder avond van 31-10 voldoende.
Het blijkt dat er nog wel behoefte is aan een ouderavond over Multimedia, wellicht
alleen voor de bovenbouw.
We gaan dit organiseren samen met de OR.
Niké, Marjolein en Rene vormen een werkgroep die zich hierover gaat buigen. Zij
komen voor de volgende vergadering samen met de OR.
Regelingen wat betreft multimedia op scholen is geregeld via Surplus.

7. Jaarverslag
Jaarverslag dient nog getekend te worden door de MR.
Jaarverslag van de MR niet meer achteraf alles maken. Loes neemt zich voor na
elke vergadering de belangrijkste punten op te nemen voor het jaarverslag en niet
meer achteraf.
Er is nog nooit/of niet vaak een jaarverslag gemaakt. Dit gaat Loes voor het eerst
oppakken dit schooljaar.
8. Nieuwbouw Groeneweg
Inwoning bij de Ark loopt voorspoedig. Nog wel echt 2 scholen, Groeneweg zit aan 1
kant en de Ark aan de andere kant. Pauzes de Ark en Groeneweg zijn verdeeld. Wel
samen koffie en overleg over buiten spelen/activiteiten. Een pauze per dag hebben
de kinderen wel gezamenlijk met de Ark.
ICS begeleidt de scholen naar de nieuwbouw, samenwerking P.C. en Openbaar
ouders/team/besturen. Er is een tijdpad en programma van eisen gemaakt. Roel
geeft aan dat op beide scholen gelijk informatie gegeven wordt.
De Architect (Erik van Wel) is inmiddels bekend maar er dient nog veel geregeld te
worden.
9. Foto maken MR voor website
Deze is gemaakt en Loes zorgt dat hij bij Marjolein komt voor op de website.

10. Rondvraag
Roel geeft aan dat er een avond is voor de oude groep 8 leerlingen met een
pedagogisch bureau. Roel vraagt of iemand van de MR hierbij aanwezig wil zijn.
Rene komt met de vraag of en hoe TOPO beter kan in het OGO onderwijs i.p.v. rijtjes
stampen. Wordt volgende vergadering behandeld.
11. Sluiting
Rond 21.00 uur wordt de vergadering afgesloten. Er zijn bloemen voor Leny die, na
vele jaren lid te zijn geweest, afscheid neemt van de MR.

