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MR-VERGADERING: 10-09-2015.
namens ouders:
Geerten van Eldik
(voorzitter)
Bart Caris
Guido Lomans (afwezig)

namens personeel:
Karin Manders
Marloes Prins
Cecile Mayer

namens directie:
Piet Coenen
namens OR:
Peggy Guldentop

1. Opening en eventuele mededelingen
Anita Duchateau sluit op 4 november aan bij de MR vergadering.Voor 1 oktober
graag vragen voor Anita naar Marloes sturen. Marloes stuurt deze en de
vergaderstukken naar Anita. Een van de vragen kwam tijdens de vergadering
naar boven: wie controleert de begroting/ kas van de OR?

2. Notulen MR-vergadering vorige vergadering
Er wordt voorgesteld om in het vervolg te notuleren volgens een notulistenschema.
Hier wordt mee ingestemd. Marloes maakt deze en stuurt het de volgende keer mee
met de agenda.
3. Ingekomen en uitgegane stukken
Schoolplan/ schoolgids: Piet heeft de nieuwe versie van het schoolpan als concept
versie naar de inspectie gestuurd.
Het huidige schoolplan loopt door t/m 4 november. Geerten zal hiervoor tekenen.
Bart en Geerten geven aan naar welke punten in het schoolplan,volgens hun, nog
gekeken en eventueel aangepast moeten worden.
4 november, tijdens de volgende vergadering heeft Piet het nieuwe schoolplan klaar.
De schoolgids is door de MR goedgekeurd.

4. Mededelingen vanuit:
• Team
Geen bijzonderheden
•

Directie/ bestuur
 Nieuwbouw: Het nieuwe gebouw is functioneel. Er is, met name aan de
buitenkant, nog het een en ander dat moet worden afgemaakt.
Er komen buiten, tijdelijk rubberen matten te liggen i.v.m. de modder.
 In samenspraak met de architect zijn de eerste plannen gemaakt voor het
opknappen van het oude gedeelte van de school. Ruim geschat zal dit
aan het van de zomervakantie van 2016 grotendeels klaar moeten zijn.

•

GMR
Vanuit de GMR geen bijzonderheden. Wel is de vraag gesteld of er vanuit de
GMR cursussen voor nieuwe MR leden worden aangeboden. Marloes
informeert hier naar.



Ouderraad
De OR vraagt of de MR het aanschaffen van een houten boom wil sponsoren.
Piet geeft aan dat de plannen hiervoor nog lang niet concreet genoeg zijn.
Daarnaast worden MR gelden in principe alleen besteed aan MR zaken.

6. MR zaken/ zaken die om instemming/ advies vragen
Het huishoudelijk reglement moet worden aangepast.
Dit doet Geerten.
Marloes zal de functie van secretaris op zich nemen, Karin en Cecile zijn hiervoor
reserve.
Bart Caris wordt plaatsvervangend voorzitter.
Wat zetten we op ISY?
Piet zet een kort berichtje met belangrijke punten op ISY.
In de vastgestelde notulen die op de website worden geplaatst komt een link dat
verwijst naar ISY.

Vaststelling volgende vergadering (met voorlopige agenda):
- Schoolplan
- Bezoek Anita Duchateau van de Algemene OnderwijsBond
- Voorstel aan te leveren jaarlijkse stukken.
Actiepuntenlijst: geen bijzonderheden
•

Sluiting

