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Schooljaar 2017-2018

NOTULEN MR VERGADERING 19 februari 19.30-21.45 uur
Naam
Madelon
Jolanda
Nienke
Marcel
Cynthia
Sandra
Esmeralda

1
2
3
4

Aan/afwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig

Agendapunt
Opening
Vaststellen
definitieve agenda
Vaststellen notulen
vorige vergadering
Mededelingen
van/aan directie

Rol
voorzitter
notulist

secretaris

Verslag

Actie

vastgesteld
.Bvl volgend jaar geen anwb streetwise, was niet goed
verlopen
Schoolplein signalen: Kaartenactie veel klachten van ouders
dat het duur is.
Zand op het schoolplein, gevaarlijk uitglijden.
Besstuurder SKPOEL is op non-actief gesteld.
Voor ons is dit ook lastig. Er wordt veel gezamenlijk betaald.
Als er een nieuw iemand komt zal dit voor ons lastig zijn. NT2,
plusgroep. Nieuwe wethouder onderwijs. Er stond een stuk in
de krant over SKPOEL.. Volgende week komt het MT bij elkaar
over hoe of wat.
Gebouw/devVleer: De Springplank en Hofstee passen nog in
het gebouw maar er is geen ruimte voor de
onderwijsassitentes in het gebouw. Vorige week heeft Marcel
de burgemeester alles laten zien en uitgebreid verteld over ons
ruimtegebrek. Misschien kan ze iets voor ons betekenen in de
gemeenteraad
.
GMR: Herman heeft aangegeven dat hij stopt. Jolanda gaat ook
stoppen met de MR en GMR. Femke gaat dit overnemen.
Sandra en Cynthia denken erover na om in de GMR te gaan, de
volgende vergadering bespreken we het.

Cynthia en
Sandra

Foto MR komt na de zomer.
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TSO evalueren van dit schooljaar. De afspraak staat nog
gepland met Elisa.
Werkdrukverlaging: We willen heel graag een vakleerkracht
voor gym zodat de leerkrachten tijd over hebben om
administratieve dingen te doen. De vakleerkracht gym komt
dan 2 dagen bij ons en andere dagen op de andere scholen van
Leersaam. Het laatste gesprek nodigt Marcel een MR lid uit.

Marcel

Jaarrekening verslag: Dit wordt in de GMR besproken.
Schoolgids en jaarplan is nog niet klaar. Marcel mailt de
schoolgids naar ons met aanpassingen in rood. De volgende
vergadering 18 mei heeft Marcel het jaarplan klaar.
Cito eindtoets: We zitten op het landelijke gemiddelde.
Elk kind kan naar de school die ze in gedachten hadden. Een
kind omhoog bijgesteld.

Marcel

Formatie: Staat nog niet vast. In het team zo besproken.
Geheim houden.
Continu rooster vraag van Cynthia: Het wordt minder
enthousiast ontvangen door de teams. Binnen de brede
scholen kwam de vraag ook, het onderzoek is niet meer recent.
Een idee van Madelon om volgend jaar een paar keer tijdens
een feestdag uitproberen. Nieuwe ouders vragen om een
continurooster. Een werkgroep opstarten met het team.
Marcel zet het 6 juni op de algemene teamvergadering.

GMR:
Huishoudelijk regelement opnieuw besproken en aangepast.
De volgende vergadering wordt het vastgesteld.
Privacy wet: Nu moet iedereen ernaar gaan handelen. Ton gaat
een stuk schrijven over het privacy beleid dit komt op de
website.
Office 3665 voor de leerlingen is getest op de Leest. De
Kinderen zijn erg enthousiast. De Springplank is begonnen met
groep 8.
Bestuur verslag is bekeken en moet nog aangevuld worden.
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Notulen Toverlaars
en de Leest

Esmeralda heeft het van de website gehaald. Geen
bijzonderheden.
.
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rondvraag

Late notulen van de gezamenlijke MR

Emailadressen MR OBS de Springplank
Personeelsgeleding
Madelon
Homs m.homs@stichtingleersaam.nl
Nienke Janssen
n.janssen@stichtingleersaam.nl
Jolanda
Hofstra j.hofstra@stichtingleersaam.nl
Oudergeleding
Esmeralda
Breur-Thodé
Herman Bosman
Sandra
Vleeming

esmeraldabreur@hotmail.com
herman.bosman@ymail.com
vlegul@outlook.com

Directie
Marcel Peters

m.peters@stichtingleersaam.nl
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