NOTULEN
Betreft:
Aanwezig:
Afwezig:

mr-vergadering 14-9-2016
Pieter, Tamara, Chantal, Anne-Greet, Marja, Frenny, Frank en Kim
Sjoerd

1. Opening.
Pieter opent de vergadering en heet Tamara welkom op haar eerste vergadering
2. Vaststellen agenda
Er zijn geen wijzigingen van de agenda.
3. Notulen
De aangepaste notulen van mei zijn goedgekeurd.
De notulen van juni zijn goedgekeurd.
N.a.v. de cursus is er aandacht voor het formatieplan. Dit is een meerjarenplan, waar dit op
schoolniveau momenteel als jaarplan wordt gezien.
• Zodra we voltallig zijn, maken we een nieuwe foto voor op de site.
•
•
•

4. Schoolgids
Voor de vakantie is deze aan de ouders verstrekt. De oudergeleding van de MR heeft hier al per
email akkoord op gegeven.
•
•
•
•
•
•
•

5. Overblijfprotocol/pedagogisch beleidsplan overblijf
Vanaf dit jaar doet de toverfluit de TSO.
De visie van de toverfluit is dat zij voor kwaliteit gaan, hierdoor is er 1 begeleider per 8
kinderen.
In de eerste weken waren er enkele kinderen nog niet aangemeld, inmiddels is dit opgelost.
Het team geeft aan dat zij nu al meer rust zien bij de kinderen.
In het protocol staat dat van 11.45 tot 13.15 personeel aanwezig is. Dit is ruimer dan bij
Kanteel, de tijd wordt gebruikt om op te zetten en op te ruimen. Om 1 uur wordt de
verantwoording aan de leraar overgedragen.
Het maken van foto’s door de toverfluit kent dezelfde goedkeuring van ouders, als school die
kent.
De overblijf vrijwilligers moeten op cursus. Ook de vrijwilligers die er al waren.

6. Ook de vrijwilligers die er al waren
• Het schooljaarverslag is afgerond, deze komt volgende maand op de agenda.
• Het samenwerkingsverband wil stoppen met het SBO. Zij denken dat de scholen in de
Bommelerwaard dit kunnen opvangen.
7. MR-jaarverslag
Frank neemt het MR-jaarverslag op in het schooljaarverslag
8. Activiteitenplan 2016-2017
Er zijn enkele aanpassingen, Kim voert deze door.

9. Binnengekomen post
2 keer info MR
10. GMR
• Vanaf dit jaar is er contact tussen de MR en het toezichthoudend bestuur.
• In oktober staat een afspraak tussen de MR en de onderwijsinspectie gepland.

11. Rondvraag
Vraag van een ouder: als we niet worden ingeloot in de fruitvoorziening, kan er dan een
fruitvoorziening door school worden geregeld die door de ouders wordt betaald. De achtergrond is
dat er discussie is over fruit mee naar school, doordat andere kinderen koek meenemen.
Dit is geen optie. Doordat koek inmiddels niet meer is toegestaan en er meer bewustwording is,
zou het meegeven van fruit geen probleem moeten zijn.

