NOTULEN MR VERGADERING | SCHOOLJAAR 2016-2017
Datum:
Locatie:
Tijd:
MR leden:

Directeur:
Voorzitter:
Notulist/secretaris:

Woensdag 16 november 2016
De Opstap, Niekerk
20.00 uur
Personeelsgeleding:
Diny Reinke, Mattie Komen, Bert Schipper
Oudergeleding:
Emil Klok, Hannie Brandsma, Marleen Veenstra
Gerda Kastermans
Diny Reinke
Marleen Veenstra

Afwezig:

Hannie Brandsma

1. Opening en aanvulling(en) agenda
Diny opent de vergadering en vraagt of iemand nog aanvullingen heeft op de agenda. Mattie wil
graag de kwestie zwarte piet bespreken.
a. Zwarte piet
Mattie geeft aan dat we hier misschien wel iets mee moeten en wil graag van de
oudergeleding weten hoe zij hier tegenover staan, dit is nog niet in het team besproken.
Voorheen hadden we geen kindertjes met een donkere huidskleur op school, maar nu
wel. De oudergeleding gaat akkoord, als het team er ook mee eens is, om een roetveeg
piet mee te laten spelen.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Geen bijzonderheden. Voortgang fusie wordt in de gaten gehouden en als er nieuws is wordt dit
medegedeeld.
3. Rondvraag
Geen.
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4. Notulen vorige keer en actielijst
a. Notulen vorige keer
Goedgekeurd via de mail.
b. Actielijst
Doorgenomen en acties uitgevoerd.
5. Schooljaarplan en schooljaarverslag (zie mail Gerda d.d. 08-11-2016)
Doorgenomen en opmerkingen geplaatst. Emiel geeft nog aan dat de positieve dingen meer benadrukt
mogen worden tijdens de voorlichtingsavonden en gesprekken met nieuwe ouders. Ook mag er meer
met PR gedaan worden, zoals social media. Dit wordt meegenomen in het teamoverleg.
6. Continurooster
Gerda heeft de directeur van de Rehoboth nog niet te pakken kunnen krijgen. Zij gaan van 27 febr-24
maart proefdraaien met een continurooster. Vragen naar stand van zaken.
Gerda is nu bezig met het uitrekenen of alle groepen voldoende uren kunnen draaien als we een
continurooster gaan invoeren. Hiervoor een rekenmodel ingevuld, hierbij is te zien dat er uren te kort
komen. Gerda gaat dit verder uitwerken. Als er een plan is, dit voorleggen aan de ouders en een
enquête houden. Tijdens het volgend overleg (25 januari) plan en enquête bespreken. Ook nadenken
over hoe je de enquête gaat afnemen digitaal of op papier? Of beide? Rehoboth gaat 27 febr-24 maart
een paar weken proefdraaien, voor die tijd deze acties uitvoeren. Ouders kunnen hier door beïnvloed
worden. Afhankelijk van de uitkomst enquête kunnen we nadenken om ook een paar werken proef te
draaien, bijvoorbeeld in de weken voor de zomervakantie.
7. Volgende MR vergadering
Woensdag 25 januari 2017
8. 29 november Sint pannenkoekdag
Emiel vraagt of we ook op 29 november pannenkoeken gaan eten op school in kader van sitn
pannenkoekendag. Dit zal in het team besproken worden.
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Actielijst:
Datum
16-11-2016

16-11-2016
16-11-2016
16-11-2016
21-09-2016
21-09-2016
21-09-2016

18-11-2015

20-05-2015

Omschrijving
Bespreken binnen het team:
Zwarte piet, PR/sociale media,
29 nov Sint pannenkoekendag
Notulen 21-09-2016 sturen
naar Diny, Mattie en Gerda
Stand van zaken continurooster
Rehoboth
Plan continurooster en concept
enquête
Continurooster

Wie
Personeelsgeleding

Datum afgehandeld

Marleen

18-11-2016

Aanpassen schoolgids 20162018
Te weinig oud papier
containers, terugkoppelen aan
Ellen Poelman (commissie oud
papier)
Verkorte versie van het
praktische zaken boekje op de
website plaatsen.
Centraal e-mail adres van MR
De Opstap doorgeven aan
Nynke Tacoma van Westerwijs.

Gerda

16-11-2016
(vervolgstappen afgesproken)
16-11-2016

Gerda

16-11-2016

Gerda

Z.s.m.

Diny

Inloggen lukt niet! Diny gaat
hier nogmaals achteraan (1611-2016)

Gerda
Gerda
Gerda
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