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Notulen MR-vergadering
19 maart 2018
Lupinestraat
Aanwezig: Joost Mom (voorzitter) Marieken Loomans, Roelof Kremer, Patricia van de
Giessen, Elinn Helmes, Jozina van den Berg, Marion Kleij (MT), Wendy Wijnands (notulist)
Afwezig: Marcel de Bie, Loes Heising, Patrick Cobussen, Kirsten Lammers

1. Welkom
2. Vaststellen notulen vergadering 1-2-2018
De notulen zijn goedgekeurd en kunnen op de site.
3. Status nieuwbouw
Men laat weinig los over de onderhandelingen, er lijkt nu wel een eindspurt te komen (gezien
de verkiezingen). Begin april zal er waarschijnlijk een besluit genomen gaan worden over wel
of geen nieuwbouw. Mocht er tussendoor meer duidelijkheid zijn dan zal Roelof dit
communiceren naar de MR. Wordt vervolgd.
4. Tevredenheidspeilingen; vervolgstappen
Andrieke heeft dit de vorige keer toegelicht. Binnen het MT is hiermee verder gegaan. De
collega’s zijn hierover geïnformeerd, op de studiedag in juni gaat men hier ook mee verder.
Het concept ouderplan is bijna klaar. Het voorstel is om met de ouders van de MR vóór de
volgende MR-vergadering (dinsdag 22 mei om 18.30 uur) bij elkaar te komen om de
actiepunten richting ouders te bekijken en het ouderbetrokkenheidsplan door te nemen.
Roelof zou graag via de mail willen weten welke MR-ouders hier bij zijn.
5. Formatie
We bekijken de stand van zaken t.o.v. de formatie.
6. Ingekomen post
Er is geen ingekomen post.
7. Teaminfo
* Kon.: geen teaminfo
* Jul.: - De moeder van Pieter is onlangs overleden, gecondoleerd.
- Leonie is weer volledig aan het werk.
* Lup.: - Yvette is begonnen in de nieuwe kleutergroep.
- Claire werkt nu op woensdag in de groep van Carina.
8. Rondvraag
Geen vragen voor de rondvraag
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VOLGENDE VERGADERING:

DINSDAG 22 MEI, LUPINESTRAAT 19.30 UUR.

Wat?
Aan Roelof doorgeven wie (v.d. ouders) er
op 22 mei om 18.30 uur aanwezig i.v.m.
doornemen ouderbetrokkenheidsplan, zie
agendapunt 4

Wie?
Ouders MR

Wanneer?
z.s.m.

