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Notulen MR-vergadering
6 januari 2016
Lupinestraat
Aanwezig: Joost Mom (voorzitter), Kirsten Lammers, Jeannette van de Water, Patricia van de
Giessen, Roelof Kremer, Loes Heising, Patrick Cobussen, Bea Klijn (MT), Jennifer
Mandersloot (opl. Pedagogiek en Management), Wendy Wijnands (notulist)
Afwezig: Elinn Helmes, Marieken Loomans, Marcel de Bie

1. Welkom
2. Vaststellen notulen en actiepunten vergadering d.d.17-11-‘15
De notulen worden waar nodig aangepast.
Kirsten heeft intussen contact gehad met de GMR, er zou nog iemand van een MR uit
Nieuwegein-Zuid in de GMR moeten. Nu geeft de GMR echter aan dat er al iemand namens
de WAS in de GMR zit, Verena Altmann. Niemand lijkt haar te kennen, misschien is dit toch
een ouder van een andere school. Kirsten gaat het uitzoeken.

3. Schoolplan 2015/2016, reacties en vragen ter verduidelijking
De reacties op het Schoolplan zijn door Joost doorgesproken met Roelof. Het Schoolplan is
ondertekend door Joost. Roelof zal ook tijdens MR-vergaderingen de jaarplannen laten zien
om ons hier meer inzicht in te geven.
Het Schoolplan is voor het team makkelijk in te zien op het netwerk.
4. Begroting OR
Jeannette geeft een overzicht van de begroting. Bij een aantal punten is het voor ons niet
helemaal duidelijk wat ermee bedoeld wordt. Jeannette geeft uitleg.
Er wordt, naast Patricia, nog iemand gezocht voor de kascontrole omdat Marcel en Jeannette
hiermee zullen stoppen. Patrick wil wel helpen. Er wordt een afspraak gemaakt voor de
eerstvolgende kascontrole.
5. Terugkoppeling eerste klankbordavond
We krijgen de Powerpoint en notulen van deze avond. Het was een zeer zinvolle avond. Wat
vooral aan de orde kwam was dat de communicatie verbeterd kan worden, en op welke
vlakken. Dit was echter ook al in de Oudertevredenheidspeiling naar voren gekomen.
In maart volgt de tweede bijeenkomst. We hopen dat er dat meer ouders willen en kunnen
deelnemen aan de klankbordavond.
Jennifer Mandersloot was bij deze avond aanwezig, zij volgt de opleiding Pedagogiek en
Management. Ze doet onderzoek naar ouderbetrokkenheid. Zij gaat contact opnemen met
scholen die een certificaat behaald hebben m.b.t. tot ouderbetrokkenheid. Ze gaat vragen wat
zij specifiek doen op het gebied van ouderbetrokkenheid.
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6. Ingekomen post
De enige ingekomen post was de reactie van de GMR, zie punt 2.
7. Teaminfo
Roelof vertelt over de situatie van Karin. Het gaat niet goed met haar. Het lijkt erop dat ze niet
lang meer te leven heeft. Daarom wordt er op dit moment een protocol gemaakt over hoe om
te gaan met en te handelen bij het verlies van een collega. Wanneer Karin komt te overlijden
zal Roelof de MR (Joost) en de OR hierover berichten. Sterkte voor iedereen.
Kon.:

Per 1-2-’16 zal er een instroomgroep komen. Sabine en Sanne worden de
leerkrachten van deze groep. Alle kinderen die vanaf deze datum 4 worden komen in
de instroomgroep.

Jul.:

Kimberley is fysiek erg aan het tobben. Ze wordt binnenkort geopereerd.

Lup.:

Wilma gaat vanaf komende week weer 4 dagen werken.

Het team geeft aan de presentatie van Mad Science (en de workshops waarop de kinderen
zich kunnen inschrijven) erg leuk te vinden! Het spreekt de kinderen enorm aan.
8. Rondvraag
Patricia: We hebben destijds afgesproken om af en toe een stukje van de website kritisch te
bekijken. Dit hebben we nog niet gedaan. Gaan we dit nog doen? We moeten hier inderdaad
wel mee aan de slag. Maar omdat de website nu een aantal veranderingen ondergaat door
het gebruik van MijnSchool kunnen we daar beter nog even mee wachten tot dit helemaal
klaar is. Hier komen we op terug.

VOLGENDE VERGADERING:

DONDERDAG 3 MAART, LUPINESTRAAT 19.30 UUR.
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