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1. Welkom
2. Vaststellen notulen 3-10-17
De notulen zijn vastgesteld en kunnen op de site.
3. Nieuwbouw, huidige status
Er is niet veel nieuws te melden. Er is nog geen akkoord, de onderhandelingen tussen
Meander en de gemeente zijn nog gaande.
4. Jaarplan 2017-2018
We krijgen het jaarplan uitgereikt. Dit is in het team besproken. Iedere studiedag wordt een
deel van dit plan opgepakt. Dit jaarplan stond al eerder op de agenda van een MRvergadering maar deze kon toen niet doorgaan. Andrieke stelt voor om het jaarplan nog
eerder op de MR-agenda te zetten. Dit plan is al in het begin van het schooljaar klaar.
5. Tevredenheidspeilingen
Andrieke deelt de uitslagen van de tevredenheidspeilingen. 60% van de ouders hebben de
peiling ingevuld. De school is hier heel tevreden mee! Er is een mooie verbetering te zien
t.o.v. de vorige tevredenheidspeiling. Ook de leerlingen hebben een vragenlijst m.b.t.
veiligheid en tevredenheid ingevuld. Voor de leerlingen zijn dit moeilijke vragenlijsten om in te
vullen.
Het team heeft ook een tevredenheidspeiling ingevuld.
Het MT heeft alles besproken, de school heeft het gevoel hier zeker wat mee te kunnen. Er
komt een actieplan voor de verbeterpunten. Dit actieplan zal ook in de MR gedeeld worden,
waarschijnlijk zal dit de volgende MR-vergadering zijn.
6. Formatie: planning rond de formatie
Andrieke deelt de conceptplanning van de formatie uit. Het aantal leerlingen blijft ongeveer
gelijk. Er is verder nog niks te zeggen over de formatie.
7. Ingekomen post
Loes heeft de ingekomen post meegenomen, met name MR-tijdschriften.
8. Teaminfo
Jul.:
* Marjolein krijgt ondersteuning in de groep om haar werkzaamheden te verlichten.
* Leonie heeft een miskraam gehad, sterkte ermee namens de MR.
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* Corrie is weer vaker op school.
Kon.:
Lup.:

* Michel is vader geworden! Gefeliciteerd!
* Er zijn veel zieke leerkrachten geweest.
* Esther is weer 2 dagen per week, 2 uurtjes op school.
* Yvette is gekomen om Jennifer te vervangen. Zij gaat ook de nieuwe kleutergroep in
maart draaien.

9. Rondvraag
Geen vragen voor de rondvraag.

VOLGENDE VERGADERING:

Wat?
geen

MAANDAG 19 MAART, LUPINESTRAAT 19.30 UUR.

Wie?

Wanneer?

