Notulen MR-vergadering 12-03-19
Aanwezig: Patrick, Maaike, Nienke en Lida
1. Ingekomen post/mededelingen
Nienke wordt door de voorzitter welkom geheten in de MR.
Nu Sanne weg is neemt Nienke haar MR taken over.
Vooralsnog heeft Nienke geen ‘bijzondere’ functie binnen de
MR.

Het vakantierooster is binnen. We hebben deze
doorgenomen. En gaan ermee akkoord.

Suggestie: wellicht
studiedag van november
verplaatsen naar 12-11 i.v.m
Sint-Maarten

2. Rondvraag
We hebben van de inspectie de tip gehad dat er cursussen
zijn voor het lezen/interpreteren van begrotingen en
jaarrekeningen. Lida zou hier eens naar informeren bij VOO
maar draagt dit nu over aan Maaike. Ook zoekt Maaike even
naar de data van MR-start cursus voor Nienke. (ingebracht door
Lida)

Is het een idee om eens een informatieavond op school te
organiseren waar ook bijv. ergotherapeut en logopedist iets
komen vertellen?
Wellicht samen met gezonde voeding-project van de Witte
Schuur.
(ingebracht door Patrick)

We buigen ons hier op een
later moment eens over.
Dit valt misschien te
combineren met het punt
uit ons activiteitenplan:
promoten v/d school.

3. Notulen vorige vergadering
Er blijken geen notulen te zijn van vorige vergadering. We
lopen even de actielijst door en zien geen punten die nog
niet behandeld zijn.
Het huishoudelijk reglement kan op de site geplaatst
worden.
De foto van de MR moet nog steeds gemaakt worden.
4. Ouderbijdrage 2019-2020
De ouderbijdrage blijft voor volgend schooljaar gelijk. Er zijn
geen wijzigingen in hoogte van het bedrag en in uitgaves. Wij
gaan hiermee akkoord.
5. Protocol Hoofdluizencontrole
Het protocol en het werkplan zijn nu voor de laatste keer

Formulier voor akkoord
moet nog getekend worden.

Formulier voor akkoord

door de MR bekeken. In de gezamenlijke vergadering gaan
we nog aangeven dat we het handig zouden vinden als in de
jaarplanning op de site zou worden aangegeven wanneer er
gecontroleerd wordt.
Ook vindt de MR dat alle ouders na het vaststellen van de
aanwezigheid van hoofdluis geïnformeerd moeten worden.
Als kinderen ziek zijn op de dag van de luizencontrole moet
er even aan ouders gevraagd worden of ze thuis willen
controleren.
Daarna akkoord.
6. Protocol ouderklankbordgroep
De ouderleden uit de MR geven aan dat ze de structuur van
de KBG zoals deze nu wordt voorgesteld door bestuur te erg
gereguleerd wordt. Ze willen dit graag een ‘vrij’ orgaan
houden.
Dit wordt in de gezamenlijke vergadering besproken en er
wordt een reactie van bestuur/directie op gevraagd.
Einde 20.15 uur.

moet nog getekend worden.

