MR- vergadering B.S. OP ’T HWAGVELD

Notulen
Donderdag 26 november 2015 16:00 uur
Aanwezig:

1

MR leden:

Eric Biesmans (voorzitter)
Demitry Steinschuld (notulist)
Renate Tijssen
Marjo van den Berg

Directie:

Afgemeld

Uitgenodigd:

Mariëlle van Kan
Miranda Hendriks
namens de OV -> punt 7 en 9

Welkom
Eric heet iedereen welkom.

2a Ingekomen stukken
-Een aanmelding ontvangen van Maurice Habets voor kandidaat MR.
-Mail Christa. Afmelding voor vergadering.
2b Notulen
Aangenomen.
3

Stand van zaken nieuw MR-lid
(DS)
Er is maar een aanmelding gekomen. Maurice Habets.
De vergadering stemt er unaniem mee in om Maurice Habets op te nemen
als MR-lid oudergeleding vanaf het komend schooljaar. Hij zal worden
uitgenodigd om de komende vergaderingen alvast actief deel te nemen
aan de vergaderingen maar zonder stemrecht. Hierdoor kan hij al in de
materie groeien aangezien komend jaar(en) een belangrijk zal worden.

4

Stand van zaken schoolpreventiebeleid/ ARBO
Doorgenomen. Geen verdere opmerkingen.

5

Tussenevaluatie operationeel jaarplan
(MvdB)
Doorgenomen.
Groepsplan/gedrag: Meester Maarten en Juffrouw Eva gaan met de
leerkrachten samen zitten om per groep een plan van aanpak te maken.
Middeleeuwen: Dit is een pilot bij de wereld oriënterende vakken. De
bedoeling is om alle vakken, voor zover mogelijk, hiermee te combineren.
2 X per week. Leraren zijn erg positief. Wel zal er nog meer afgestemd
moeten worden.
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6

Mobiliteit (in voorkomend geval)
(EB)
De vergadering spreek de bezorgdheid uit i.v.m. capaciteit tijdens en na
de samensmelting van de twee scholen. Hoe gaat INOVO hier mee om.
Eric zal i.o. Christa hier een brief aan de GMR over schrijven.

7

Jaarplanning OV + financiële onderbouwing
Uitleg door oudervereniging.
MR stemt in met jaarplan.

8

Huisvesting: stand van zaken
I.v.m. afwezigheid Christa is dit punt wat algemeen geweest.
Hoe ziet INOVO de nieuwe situatie.
-Grootte van de klassen. Hoeveel kinderen per klas?
-Gaan we voor Kwaliteit of Kwantiteit?
-Samen gaan of Samen werken? Wordt alles gemixt?
Eric zal hier nog verder in overleg gaan met Christa.

9

Eigenbijdragen en activiteiten school (vervolg)
(DS)
Er is nog niet duidelijk hoeveel ouders niet mee betalen en waarom niet.
Er zal in het Pennedöpke informatie komen waarom de bijdrage word
gevraagd. Tevens zal de OV een tweede betalingsherinnering uitschrijven.

(MvK/MH)

(EB)

10 Rondvraag
11 Afsluiting
Eric bedankt allen aanwezig en sluit de vergadering. Volgende
vergadering: Donderdag 25 februari 2016 om 16:00 u.
Verstrekte documenten aan alle MR-leden aanwezigen:
N.v.t.
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