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

1. Welkom
2. Vaststellen notulen en actiepunten vergadering 9-3-2017
De notulen zijn goedgekeurd en worden vastgesteld.
3. Formatieplan
We krijgen de meest actuele versie van het formatieplan uitgedeeld. We bespreken dit, stellen
vragen. Voor het MT lijkt dit voorlopig de meest optimale versie. Tijdens de volgende MRvergadering zal de bemensing besproken worden, voor zover mogelijk.
4. Huisvesting
Er zijn inmiddels nieuwe ontwikkelingen t.a.v. de nieuwe huisvesting. Het is inmiddels duidelijk
dat het Schippersinternaat ‘slank’ gaat bouwen, dit heeft ook te maken met de krimp van het
internaat. De WAS wil graag een schoolplein aangrenzend aan de laan met bomen. Ook de
sportvoorzieningen krijgen hier een ruimte, in een gymzaal+. Het lijkt erop dat deze gymzaal
beheerd zal gaan worden door de gemeente. De school zal een ‘brede school’ worden met
daarin meerdere voorzieningen. Alle partijen zijn het nu eens met de locaties van de te
bouwen panden. Matthijs Wesseloo vraagt om een terugkoppeling van ons. Hij zou graag
willen weten of wij als MR het tot dusver eens zijn met de voorlopige plannen.
5. Financiën OR/MR
De vorige keer waren er nog wat vragen over de financiën, Patricia is nu afwezig maar Patrick
geeft een toelichting. Het valt op dat wanneer er door de school meer aandacht wordt
geschonken aan de ouderbijdrage, er daadwerkelijk meer geld binnenkomt. Er wordt een
bedrag apart gezet voor de speeltoestellen voor de Koninginnelaan. Er blijft nog steeds veel
geld over. In de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar zal dit punt op de agenda
terugkomen zodat we er uitgebreider bij stil kunnen staan.
6. Ouderbetrokkenheid
In een van de vorige vergaderingen is besproken dat er nieuwe avonden van
ouderbetrokkenheid / klankbordgroep gepland zouden gaan worden. Dit schooljaar is nog kort
en er zijn nog geen nieuwe avonden gepland. Roelof geeft een toelichting waarom dit nog niet
gebeurd is. Hij wil hier echter wel mee verder. In het najaar worden er weer
tevredenheidspeilingen afgenomen, hierop kan dan verder geborduurd worden.
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7. Ingekomen post
Er is geen ingekomen post.
8. Teaminfo
Jul.: * Kimberley is bevallen van een zoon, James. Gefeliciteerd!
* Elly is nog niet terug op school, het lijkt er voorlopig niet op dat ze binnenkort
terugkomt.
* Marieken is op het moment aan het re-integreren.
* Hanneke gaat bijna met verlof.
* Marjon is net met verlof.
Kon.: * Patricia is ziek, probeert weer wat uurtjes buiten de klas te starten.
* Met Christine gaat het weer wat beter.
* Gea is ook weer aan het re-integreren.
Lup.: * Wilma is geopereerd, de operatie is goed gegaan. Ze is nog niet op school.
* Elles is aan het re-integreren.
9. Rondvraag
Er zijn geen verdere vragen.
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