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Notulen MR-vergadering
15 juni 2016
Lupinestraat
Aanwezig: Joost Mom (voorzitter), Jeannette van de Water, Marieken Loomans, Roelof
Kremer, Patricia van de Giessen, Elinn Helmes, Loes Heising, Marcel de Bie, Patrick
Cobussen, Marion Kleij (MT), Wendy Wijnands (notulist)
Afwezig: Kirsten Lammers

1. Welkom
2. Vaststellen notulen en actiepunten vergadering 11-4-2016
Aanvulling:
 Het werken met het gedachtengoed van John Hattie wordt in het nieuwe schooljaar
vervolgd, een stuurgroep zal hiermee verder gaan.
 Dinsdag 6 september om 15.00 uur is de informatiebijeenkomst over het vernieuwde
inspectiebezoek. Omdat dit tijdstip niet voor iedereen heel praktisch is zal er in het
nieuwe schooljaar ook nog een andere datum geprikt worden.
3. Formatie 2016-2017
De formatie heeft lang op zich laten wachten, al waren de hoofdlijnen snel in kaart gebracht.
Het is nog steeds niet voor 100% klaar maar het formatieplan ‘staat’ wel. De school kent een
lichte groei dus er is ruimte voor enkele vacatures. Roelof geeft informatie over de bemensing
van de groepen. Wij als MR stemmen in met hoe de formatie er nu uit ziet.
Ouders worden op dezelfde manier als voorgaande jaren geïnformeerd over de
groepsindeling, dus via de mail (op vrijdag 24 juni). De kinderen worden onder schooltijd
geïnformeerd en krijgen de groepsindeling ook op papier mee. Roelof vraagt Joost of hij mee
wil kijken naar deze brief. Er moet goed en duidelijk gecommuniceerd worden naar ouders. Er
moet duidelijkheid gemaakt worden dat deze formatie geen garantie is voor de toekomst.
4. Ingekomen post
Er is geen ingekomen post.
5. Teaminfo
Jul.:
* Kimberley is weer volledig aan de slag.
* Elinn is zwanger! Gefeliciteerd!
Lup.: * Er zijn een paar collega’s langdurig ziek. Wilma en Ellis komen hoogstwaarschijnlijk
voor de zomer niet terug.
Kon.: * Anja is oma geworden van een kleinzoon! Gefeliciteerd!
* Yvonne is ook enige tijd geleden oma geworden! Ook gefeliciteerd!
* Berry neemt eind dit schooljaar afscheid van de WAS.
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6. Rondvraag en mededelingen
 Roelof vraagt of wij eens willen kijken naar de website. Is dit up-to-date?
Spellingsfouten? Het zou fijn zijn als iedereen er naar zou willen kijken zodat de site
aan het begin van het schooljaar weer helemaal klopt.
 Op vrijdag 26 augustus is de MR- en OR-barbecue.
 We plannen de eerstvolgende MR-vergadering op maandag 3 oktober!!

VOLGENDE VERGADERING: MAANDAG 3 OKTOBER, LUPINESTRAAT 19.30 UUR.
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