Agenda

MR-leden: Jacqueline Schulte, Neline Blankestein, Marinka de Niet, Hillegonda van den Berg,
Astrid van Gessel, Andre Staal

MR vergadering
Datum: 09 oktober 2018
Aanvang: 19.00 uur - 20.30uur

-

Agendapunt (onderwerp)
1.

Opening

2.

Vanuit de directie

Directie: Evelien Buis

Korte toelichting

Besluit

Secretaris:
Astrid

Actie door

Jaqueline
1.
2.
3.
4.

Protocol voorkoming lesuitval
Plan bij tropische temperaturen
Bespreken school ondersteuningsplan (SOP)
Begroting BEPO

1.Evelien past het protocol aan wat betreft de eerste lesdag. Verder is de MR
akkoord.

Evelien

2.voorstel: 8.00 tot 13.00 uur school, zonder lunch. Bij 3 dagen 30 graden: 4de
Evelien
dag hitteplan. Vanaf 13.00 uur opvang tot 14.00 uur. Extra tussendoortje mee. Bij
schouw in oktober wordt airco meegenomen. Evelien schrijft een protocol.
3.Overzichtelijk, duidelijk. Er wordt hoogbegaafdheid gemist in het plan. Het is
met name gericht op hulp aan de onderkant. Krijn richt zich voor zijn opleiding
Evelien
op meer begaafdheid. Eventueel wordt naar aanleiding daarvan wat toegevoegd.
Evelien voegt nog een aantal dingen toe aan de zorgkaart, verder is de MR
akkoord.
4.Evelien informeert ons over de budgetoverschrijding van BEPO. Henk van Dorp
zit dinsdag as bij overleg. Daarna volgt meer informatie. Hillegonda bevraagt de
OPR, Astrid neemt het mee naar de GMR.

3.

Binnengekomen post

4.

Actiepunten op basis
verslag vorige
vergadering

Hillegonda
Astrid

Folder met informatie over onder andere OPR, Hillegonda leest het en legt het
daarna in het postvakje voor de volgende ter lezing.

-

Terugkoppeling gehad vanuit de OC over besproken onderdelen?

Evelien heeft geen terugkoppeling gehad. Hillegonda vraagt het aan Erik.

Hillegonda

Klaar op

5.

Agendapunten

-

Invulling informatieavond
Zakboek hfts 1 tm 3

15 november is de informatieavond:
Ouderportaal van Parnassys wordt gepresenteerd
Gynzy wordt gepresenteerd
Vanuit MR stellen we ons voor en vertellen wat we doen en dat
ouders ons kunnen aanspreken. Idee: brievenbus om anoniem iets te
kunnen melden. Brievenbus bestellen bij La Vista relatiegeschenken,
via Boukje Vink.
Hillegonda
Astrid schrijft een stukje voor de Hien-wijzer die daarna volgt.
Oudergeleding spreekt via app nog een datum af ter voorbereiding.
Astrid
Zakboek: opvallend dat de MR niet op de hoogte is van wie in de OPR zit.
Wij hebben wel een huisregelement, is er op bestuursniveau een statuut?
Evelien mailt het statuut vanuit het bestuur.

André,
Hillegonda,
Astrid

Evelien
6.

Update
Themaraad
Jaarplan

-Hoe staat het met themaraad gezonde school

7.

GMR

Astrid was niet aanwezig bij de vergadering, notulen zijn nog niet rondgestuurd.

8.

Rondvraag

Volgende vergadering is 27 november (evaluatie
ouderavond + huisvestingsplan eventueel, statuut
bespreken, schoolplan)

Stukje voor de Hien-wijzer komt vrijdag. In principe is het zo te doen. Thema voor
dit jaar wordt sport en beweging. Vanuit de subsidie van vorig jaar is er geld
over: voor een buitenkraan op het plein. Verder mooie ideeën voor dit jaar.
Schoolfruit is toegekend voor dit jaar, wordt 2 dagen uitgedeeld.

Cursus MR is 30 oktober.

Behandelde items MR 2018-2019
1. Begroting OC 2017-2018
2. Begroting OC 2018-2019
3. Visie voor het schoolplan

4. Protocol voorkoming lesuitval
5. Plan bij tropische temperaturen
6. School ondersteuningsplan (SOP)
7. Begroting BEPO
8. Informatieavond
9. Themaraad gezonde school

