Notulen openbare MR vergadering.

Datum:
17-10-2017
Aanwezig: Sandra – Marianne – Ezra – Lindsey – Steven – Lieke – Liselot.
Notulist:
Liselot.

Notulen vorige bijeenkomst.
De notulen staan niet op de site. Sandra gaat daar achteraan.

Af- en aantreden leden MR.
Tijdens deze bijeenkomst nemen we afscheid van Ron, Eliza en Fatima die plaats hebben
genomen in de oudergeleding van de MR. Ook Annemiek, die vanuit het personeel
betrokken is geweest bij de MR, stopt na vandaag. Hartelijk dank allemaal voor jullie inzet!
Tevens verwelkomen we Steven en Lieke. Zij zullen vanaf nu deel uitmaken van de MR.
Dat houdt in dat de MR nu vier om vier verder gaat.
Ouders:

Leerkrachten:

Lieke Adams
Steven Jonk
Lindsey Ruhl
Sandra van Tol
Marianne Veldhuisen
Judith Faas
Carina van de Berg
Liselot van Esch

Mededelingen vanuit directie.
Ezra wijst op de onderwijsavond van 23-11 a.s.
Voor deze avond staat een presentatie gepland en tevens kunnen ouders een workshop
volgen. De twee tot nu toe geplande workshops gaan over portfolio's en onderzoekend
leren.
Ouders kunnen zelf ideeën aandragen voor eventuele andere workshops. Ezra zal deze
vraag ook via het ouderportaal naar buiten brengen.

Jaarverslag en ouderbijdrage.
Karin Wiersma (penningmeester) presenteert het financiële plaatje van zowel het
afgelopen jaar als van het komende jaar. Dit document zal terug te vinden zijn op de
website van de school.
De ouderbijdrage voor schooljaar 2017-2018 wordt vast gesteld op 20.00 euro per kind en
blijft daarmee gelijk aan het schooljaar hiervoor

Mededelingen GMR.
 Ron geeft aan lid te blijven van de GMR ondanks dat hij niet meer lid zal zijn van de
MR.
 Annemiek geeft haar taak als contactpersoon door aan Marianne.
 OPSPOOR heeft zich op een aantal punten vernieuwd. Zo heeft het bestuur een

nieuw logo gekregen, wordt er gewerkt met een huisacademie waarin leerkrachten
kunnen gaan leren door gebruik te maken van elkaars expertise, is er een
samenwerkingsverband met de IPABO aangegaan, wordt er gekeken naar een
nieuwe arbeidsarts en wordt er gewerkt aan het protocol omtrent de
aanstellingsprocedure van nieuwe directeuren.

Rondvraag.
Vanuit de ouders zijn er deze keer geen vragen, op- of aanmerkingen.

Data volgende openbare vergaderingen.
11 – 01 – 2018 / 20.00 uur
19 – 04 – 2018 / 20.00 uur
07 – 06 – 2018 / 20.00 uur

