Notulen MR vergadering – maandag 23 oktober 2017
Aanwezig:, Chantal, Sylwia, Marcel, Joyce, Job en Elke
Afwezig: Karin m.k.g., Marco

1. Opening
Joyce opent de vergadering en heet iedereen welkom.
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2. Vaststellen agenda.
Agenda is goedgekeurd en vastgesteld
3. Goedkeuring notulen
Notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld.
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4. Mededelingen
Directie
Ouderbetrokkenheid, op 16 november a.s. zal er een bijeenkomst zijn met een klein
groepje om zaken enigszins toe te lichten.
Op 6 december zal er een studiedag plaatsvinden met CPS, ouders en team om gericht
te gaan werken aan de ouderbetrokkenheid. Als het goed is komen hier punten uit naar
voren zodat we weten waaraan gewerkt moet gaan worden. Ouders hebben deze dag
maximale inspraak.
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Sylwia zal met Marcel bekijken hoe we de anderstalige (Poolse populatie) beter kunnen
bereiken.
Begroting ouderraad is besproken van belang hierbij is dat de ouderbijdrage in grote
getale betaald gaat worden. Hierover zal een reminder verzonden worden.
GMR
Geen bijzonderheden
5. Leerlingenaantallen en prognoses
Er wordt een lichte krimp geconstateerd t.o.v. vorig jaar. Qua marktaandeel is hier
echter niks in veranderd. Een positief signaal.
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6. Begroting school
Begroting is nog niet zover om al met de MR-leden te delen. Deze moet nog eerst langs
de GMR ter akkoord en zal vervolgens ter kennisgeving aan de MR-leden verzonden
worden.

7. Integraal Huisvestingsplan Rijpelberg
Er is een werkgroep van een aantal leerkrachten, ouder en directie om samen te
bekijken wat de mogelijkheden zijn om de gelden op een juiste manier te benutten. Er
is nog een periode van 2 maanden om met een concreet voorstel te geven. Uiteindelijk
is de bestuurder degene die het definitieve besluit hierin zal nemen samen met de
andere deelnemende partijen.
Vraag aan MR is, hoe kunnen we de mening van ouders hierin meenemen om een
advies uit te brengen vanuit school. Hoe kunnen ouders het beste geïnformeerd
worden omtrent de stappen die hierin genomen worden en de resultaten die bereikt
zijn. Rond 1 januari 2018 zal er een uitspraak gedaan moeten worden naar de
gemeente.
8. Evaluatie infomarkt
Het was goed dat er meerdere aanbieders aanwezig waren. Weinig gehoord van
ouders hoe zij het ervaren hebben, degene die iets terug hebben laten horen waren
erg enthousiast om nu de personen achter sommige namen te zien.
Voor herhaling vatbaar, alleen kijken om het uit te breiden op een bepaalde manier.
Een soort van finetunen. Meer verduidelijking naar ouders wat het nu precies inhoudt
en wat de meerwaarde kan zijn zodat het meer gaat leven. Zaken eerder
communiceren met de precieze inhoud.
Concreet: stand van zaken met welke deadline en wie beslist. Aangeven in weekbrief
dat ouders via MR, Job, Veronique of Marcel eventuele tips e.d. kunnen geven.
9. Vertegenwoordiging GMR ouder (samen met Bertie)
21 november -> Silwia
24 januari -> Joyce
15 maart -> Marco kun jij dan????
10. Rondvraag
Job: hoe kunnen we bijvoorbeeld de Poolse ouders beter bereiken. Silwia is bereid om
eventuele documenten en brieven te vertalen.
Elke; wie draagt zorg voor het plaatsen van de goedgekeurde notulen en agenda op
website en infoborden? Job heeft aangegeven dit op zich te willen nemen.
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ACTIELIJST behorende bij MR-vergadering 23 oktober 2017

Actie

Deadline

Wie

Marcel en Elke datum plannen inzake DVVS

Nieuwe schooljaar

Marcel / Elke

MR-mail koppelen aan alle huidige MR-leden

z.s.m.

Job

Plaatsen van goedgekeurde notulen en agenda
op info-borden en website

Na iedere MR
vergadering

Job

