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13 juni 2017
Lupinestraat
Aanwezig: Joost Mom (voorzitter) Kirsten Lammers, Roelof Kremer, Patricia van de Giessen,
Elinn Helmes, Loes Heising, Jozina van den Berg, Bea Klijn Velderman (MT) Wendy Wijnands
(notulist)
Afwezig: Marieken Loomans, Patrick Cobussen, Marcel de Bie

1. Welkom
2. Vaststellen notulen en actiepunten vergadering 15 mei 2017
Een aanvulling: Joost heeft Matthijs Wesseloo ingelicht over het feit dat de MR instemt met
het plan omtrent de nieuwe huisvesting.
3. Formatieplan
We krijgen het voorlopige formatieplan uitgereikt, het plan is bijna klaar, vers van de pers. Op
vrijdag 23 juni gaat de definitieve groepsindeling op papier mee naar huis. Ook via de mail zal
alles verstuurd worden. Deze dag gaat de Lupinestraat wel op schoolreis. Er wordt even
gekeken of dit een handige dag is, evt. wordt het maandag 26 juni. Roelof mailt het concept
van deze brief naar Joost, Joost zal ‘m verder rondmailen naar de MR-leden zodat wij mee
kunnen lezen.
Elinn doet suggestie om na te denken over de mogelijke inzet van onderwijsassistenten in de
formatie, wat een andere invulling van de RT zou kunnen opleveren. Roelof neemt deze
suggestie mee in het MT overleg.
4. Huisvesting
Roelof heeft de vorige keer aangegeven dat het een mooie samenwerking tussen Meander en
de WAS kan worden. Deze partijen staan ook nog open voor een samenwerking met bijv.
Kindopvangorganisaties. Meander is nu nog in conclaaf met de gemeente. Wanneer zij er
samen uit zullen komen hoopt men in september na een positief raadsbesluit een beslissing te
kunnen nemen t.a.v. de nieuwbouw.
De Pinguïn sluit in principe in de komende zomer. Dit betekent dat de Koninginnenlaan en de
Julianaweg evt. naar de Mauritsschool moeten om te gymmen. Roelof is in gesprek met de
gemeente of er nog andere mogelijkheden zijn. De school zou anders zeker twee jaar naar
een andere gymzaal moeten uitwijken.
Zodra er meer duidelijk is zal Roelof Joost weer mailen zodat hij Matthijs kan inlichten.
5. Prikactie
Roelof geeft uitleg over de prikactie op dinsdag 27 juni gehouden zal worden. Fluenta, en dus
ook de WAS, steunt deze actie. Roelof vraagt of wij hier als MR ook achter staan. Iedereen
stemt hiermee in. Ouders zullen hierover vrijdag ingelicht worden via MijnSchool. Roelof geeft
duidelijk aan het belangrijk te vinden dat dit alles ten goede komt aan de leerlingen.
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6. Ingekomen post
Kirsten heeft het MR-reglement binnen gekregen.
7. Teaminfo
Jul.:
-

Kon.:

-

Lup.:

-

Marieken gaat morgen voor het eerst weer een hele dag voor de groep, het
gaat steeds beter met haar.
Hanneke was net met verlof en is al bevallen van een dochter: Sterre.
Patricia is aan het re-integreren, ze vindt het lekker om weer aan de gang te
gaan.
Christine en Gea zijn ook aan het re-integreren.
Michel wordt weer vader.
Anton is ziek, waarschijnlijk tot aan de zomervakantie. Hij is inmiddels wel
weer een paar uurtjes op school geweest.
Elles is ook weer wat vaker op school.

8. Rondvraag
 Loes vraagt naar het jaarverslag voor op de site.
 Hoe plannen we de eerste vergadering in het nieuwe schooljaar? We spreken gezamenlijk
een datum af; dinsdag 3 oktober, 19.30 uur. We maken dan een nieuwe planning voor de
rest van het jaar.
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