Notulen vergadering MR maandag 16 januari 2017
Voorzitster: Miranda Mulder
Aanwezig: Laura, Bas, Lotte, René, Jasper, Diederik, gast: Lous Geserick (Mirakel)
Afwezig: Willy
Notulist: René
Eerste gedeelte: 19.45-20.45 u
1. Welkom
2. Notulen 16 november (Jasper) – aanpassing door Bas, gericht op helderheid voor
ouders als de notulen op de website komen. Notulen vastgesteld.
3. Punten van overleg met directie:
-

-

Voedingsbeleid Mirakel, Lous Geserick. Vragen vanuit MR: Wat zijn jullie
richtlijnen? Hoe krijg je ouders mee in die lijn? Hoe gaan jullie om met
traktaties?
Samenvatting bespreking: Mirakel gaat over het aanbod, dit is anders dan op
school waar ouders uiteindelijk de keuze maken wat kinderen mee krijgen.
Kinderen krijgen doorgaans thee, limonade met weinig siroop, fruit, cracker
met smeerkaas/worst, af en toe een koekje. De afspraak is dat als kinderen
nog steeds trek hebben ze fruit/groente mogen pakken. Richtlijnen komen
vanuit BINK (in samenspraak met het Voedingscentrum). Het is niet verplicht
en/of gebruikelijk dat er wordt getrakteerd bij verjaardagen. In het beleid
staat wel dat het zo gezond/verantwoord mogelijk moet zijn (lukt niet altijd
ivm houdbaarheid na een dag school). Met allergieën wordt rekening
gehouden.
“Opvoeden doe je samen” thema van gezamenlijke ouderavond 23 maart.
Belangrijk thema: stimuleren ouders gezonder/verstandig eten en/of
traktaties meenemen.

4. Huisvestiging ter kennisgeving.
5. TPO/ IPC ter kennisgeving.
6. Bespreking GMR 13 december 2016: geen bijzonderheden.
(G)MR training 7 december 2016, gevolgd door Willy, Bas en Miranda
Naar volgende vergadering: Foto nieuwe MR leden (website).
7. Rondvraag geen
Tweede gedeelte: 21.00-22.00 u
1. Welkom
2. Vergaderpunten:
1

-

Indeling taakverdeling binnen MR taakverdeling definitief maken. Zie
overzicht onder.
- Communicatie vanuit MR naar ouders voorstel Bas bekijken website. Aanzet
Bas via bijlage. Kunnen met kleine aanpassingen op de website.
Reeds besproken punten: website tekst/ foto aanpassen en MR reglement
plaatsen. Na elke vergadering high lights in de nieuwsbrief zetten, met foto
en mailadres MR.
- MR reglement- voorstel Bas, samen bekijken en definitief vaststellen. Via
bijlage van Bas. Nieuwe MR reglement wordt volgende vergadering
vastgesteld.
- Tijdelijke voorzitter Mr en zitting GMR– peilen verlof Miranda Jasper wordt
vicevoorzitter (er komt geen losse secretaris). Jasper neemt ook
voorzitterschap over tijdens verlof Miranda.
3. Voorstel vergaderpunten:
Dinsdag 14 maart (notuliste: Lotte) groepsindeling schooljaar ’16-’17, LA-LBschaal, , IPC (Nick/Monique, implementatieplan), huisvesting, TPO
Woensdag 12 april (notuliste: Laura) huisvesting, schoolgids, formatieinzet/formatie-budget, TPO
Maandag 12 juni (notulist: …….): huisvesting, nieuwe schooljaar/afronding, TPO
4. Rondvraag
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taak

Wie

Financiën

Diederik/Bas

Huisvesting

Lotte/Diederik

Zorg

Laura/Jasper

Onderwijskundig beleid

Bas/Willy/René

Veiligheidsbeleid

Diederik/Laura

ICT-beleid

René/Bas

Personeelsbeleid

Laura/Willy

Voor- en naschoolse opvang

Lotte

PR-beleid

Miranda/René

Klachtenregelingen

Jasper

Contact met Oudervereniging

Laura

GMR

Miranda/Bas

Identiteit school

Willy/Jasper
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Verkiezing oudergeleding MR

Lotte/Willy

Bijlage bij de notulen: aan/aftreden van de MR-leden:
Jasper de Bock

aftreden januari 2018

tweede termijn

René Glas

aftreden januari 2018

tweede termijn

Miranda Kemp

aftreden augustus 2017

tweede termijn

Willy van der Lubbe

aftreden augustus 20198

tweede termijn

Lotte van Deursen

aftreden augustus 2017

derde termijn

Laura Versteeg

aftreden augustus 20178

Tweede termijn

Diederik Miedema

aftreden augustus 2017

eerste termijn

Bas de Groot

aftreden november 2018

eerste termijn
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