Verslag MR vergadering 9 september 2015
Aanwezig: Simon (voorzitter), Mirjam, Caroline, Tanja en Jan (verslag)
1. opening en mededelingen
Naar anleiding van ingekomen stukken:
Simon peilt wat betreft de scholing ter versterking van de MR wat meer flexibel
gegeven kan worden.
2. eerste deel van het schoolplan - concept, ter bespreking. Jan stuurt maandag een eerste
versie rond.
Voorstel: lees het stuk door, voorzie het van opmerkingen, veranderingen,
aanmerkingen, e.a. reacties. Die zal Jan dan verwerken. Daar waar het vragen
betreft, kunnen die de volgende bijeenkomst (30 september) met elkaar besproken
worden. Graag alles voor woensdag 16 doorsturen aan Jan. Hij heeft dan een week
om het te verwerken.
3. Geactualiseerd activiteitenplan MR en jaarplanning. Jan stuurt maandag ook nog een
lijstje met de onderwerpen voor de MR die het komende jaar spelen.
Proactief lukt vooral als de leden van de MR zelf onderwerpen aanbrengen. Het zou
goed zijn om een aantal (beperkt) onderwerpen van te voren vast te stellen, in de tijd
te plaatsen en er naar te streven om concreet iets te produceren.
Verder ook vastleggen hoe we dit communiceren naar onze ouders en team: Bulletin
met link naar website.
In de meest gevallen kunnen we het beste de huidige werkwijze aanhouden.
4. stand van zaken: actualiteiten, verbouwing, (ervaring met nieuwe opzet) vervangingen
Afspraak gemaakt met de gemeente om zicht te krijgen op de planning. Er begint nu
wat beweging op het Eufraat terrein te komen. Jan wil graag voor de inrichting van
het plein een werkgroep van ouders en teamleden samenstellen. Hierbij is het inzetten
van de Kinderraad ook belangrijk.
Nog weinig ervaring met het nieuwe invalsysteem: er zitten zeker nog kinderziektes in.
We zijn erg trots op het hele gebeuren rondom de opera en het Koninklijk bezoek.
5. rondvraag
6. afscheid Nilufer en Patrick. ze zijn uitgenodigd, ik mail nog of ze komen.
We hebben afscheid van Nulifer genomen. Patrick kon niet komen.

