MR- vergadering B.S. O P ’T HW AGVELD

Notulen
Donderdag 8 oktober 2015 om 18:00 uur
Aanwezig:

1

MR leden:

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

Directie:

Christa Somers-Schneiders

Welkom
Eric heet iedereen welkom.

2a Ingekomen stukken
-Jaarplanner vergaderrooster MR 2015-2016
-Agenda MR vergadering 8 oktober 2015
-Schooljaarverslag 2014/2015 Op ‘t Hwagveld
2b Notulen
Aangenomen.
3

Actualiteit (stand van zaken lopende jaarplan)
Het jaarplan is doorgenomen. De samenvoeging van de scholen wordt
onderzocht. De gemeente heeft opdracht gegeven aan een extern bureau
om drie locaties verder uit te werken. Zodra er meer bekend is, zal de MR
verder geïnformeerd worden.

4

Vaststellen jaarplanning MR vergaderingen
De planning is doorgenomen en op één punt na geheel akkoord bevonden.
Als aanvulling zal dit punt ( de verkiezing) op 26 november worden
ingebracht.

5

Schooljaarverslag 2014-2015
Het verslag is doorgenomen. Er worden een paar punten verder uitgelicht
en besproken. Wat opvalt is dat het leerlingaantal terug loopt en het
samengaan van de 2 scholen niet valt te voorkomen.

6

Huisvesting: stand van zaken
Punt is besproken onder nr. 3.

7

Tussenevaluatie operationeel jaarplan
Alles loopt volgens plan.
Na de herfstvakantie start groep 5 t/m 8 met het thematisch werken. We
beginnen met de middeleeuwen. Groep 3 t/m 4 pikken er onderdelen uit.
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8

Wanneer verkiezingen?
Vanuit de lerarengeleding is Petra Huntjes er mee gestopt. De MR bedankt
Petra voor haar inzet in al die jaren. Daar Petra er mee is gestopt staan de
verhoudingen weer gelijk. Eric Biesmans zal gaan aftreden dit jaar. De MR
schrijft verkiezingen uit. Nadat iedereen heeft kunnen reageren, zal er in
de vergadering van 26 november gekeken worden of er daadwerkelijk
gestemd moet gaan worden. Wordt vervolgd.

9

Eigenbijdragen en activiteiten school
De eigenbijdrage is bedoelt om extra activiteiten te bekostigen. De OV zal
worden gevraagd om duidelijk te communiceren naar de ouders waarvoor
deze bijdrage is. Nadat alle bijdrage is geint zal er een evaluatie plaats
vinden. Volgende vergadering zal dit punt weer op de agenda komen. De
visie van school is dat geen kind wordt uitgesloten van activiteiten.

10 Regels betreft eten in de pauze
Er is veel verwarring ontstaan betreffende het advies dat de school aan de
ouders/leerlingen heeft gegeven. Het is een advies, er wordt niets
verboden. Vanuit de school promoten ze het gezond leven en eten.
Hiervoor zal er vanuit de school zoveel mogelijk gezond worden geleefd en
gezond eten worden uitgedeeld. Echter kinderen mogen alles eten en
drinken wat ze van thuis uit hebben meegekregen.
11 Rondvraag
12 Afsluiting
Eric bedankt allen aanwezig en sluit de vergadering. Volgende
vergadering: Donderdag 26 november 2015 om 16:00.
Verstrekte documenten aan alle MR-leden aanwezigen:
Vooraf per mail
Jaarplanner vergaderrooster MR 2015-2016
Agenda 8 MR vergadering 8 oktober 2015
Schooljaarverslag 2014/2015 Op ‘t Hwagveld
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