Notulen MR-vergadering
datum: maandag 14 november 2016, tijd: 19.30, locatie: De Zevensprong
Aanwezig personeelsgeleding: Susanne le Cuivre (voorzitter), Niels Wiersma
Aanwezig oudergeleding: Suzanne Sanders, Hans Schippers, Etske Timmer (secretaris)
Aanwezig overig: Daniëlle Rodenhuis
Afwezig: Jolanda Grosscurt (met bericht)

1.

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.

2.

Mededeling team (besloten)

De volgende punten worden besproken:
-

3.

Voortgang VVE: een eerste afspraak met alle betreffende instanties wordt gepland in januari 2017;
Voortgang groepen;
Voortgang schoolplein;
Ouderplan: dit ligt voor dit moment stil, omdat er andere prioriteiten zijn. Het wordt later weer opgepakt;
Leerlingtevredenheidsenquête: het nieuwe leerlingvolgsysteem bevat een leerlingtevredenheidsenquête. Dit systeem is
gekoppeld aan ParnasSys. De resultaten kunnen waarschijnlijk makkelijker worden gedeeld met o.a. de MR-leden;
Jaarvergadering: het jaarverslag van de MR staat inmiddels op de site. Het jaarverslag van de OR wordt nogmaals
opgevraagd;
Resultaat telling 1 oktober en de eventuele gevolgen voor de financiën: omdat het aantal leerlingen 1 boven de prognose
uitkomt, heeft dit geen financiële gevolgen;
Schoolbegroting: zodra opgesteld zal de directie deze met de MR delen en indien gewenst toelichten
Eindresultaten vorig schooljaar: de directeur toont de resultaten in een ppt-presentatie en licht deze toe;
Schoonmaken: er zijn vragen van ouders gekomen over het schoonmaken van de school. Scholen zijn hiervoor gebonden
aan regels die het ministerie hiervoor stelt.

Notulen vorige vergadering (inclusief aktielijst) (besloten)

De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd.

4.

Ingekomen agendapunten (besloten)

Geen.

5.

Ingekomen stukken (besloten)

De MR-leden hebben input gegeven op de concepten. De aangepaste laatste versies van de concepten komen nogmaals langs
de MR voor definitieve goedkeuring.

6.

Rondvraag (besloten)

Secretaris: zij heeft 2 artikelen met inhoudelijke MR-zaken ter informatie.
Suzanne: de huidige gang van zaken tijdens de overblijf wordt besproken.

7.

GMR (open)

Geen punten.
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8.

Vanuit de jaarplanning (besloten)

Jaarplan/zorgplan 2016-2017: geen opmerkingen. Het zorgplan is onderdeel van het schoolplan.
Begroting OR i.v.m. beoordelen ouderbijdrage: geen opmerkingen.

9.

Wat verder ter tafel komt (WVTTK) (besloten)

Niets.

10.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21:01 uur.
Volgende vergadering 10 januari 2017.
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