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Advies / Instemming /
Informatief

Reactie

Welkom aan Monique en Esther! Zij zullen vanaf
vandaag de MR gaan versterken.
De nieuwe digiborden hangen inmiddels in alle
klassen.

Besluit

Instemming

Schoolgids is nog niet helemaal afgerond. Anne is
ermee bezig. Zodra de schoolgids klaar is wordt hij
in de Dropbox gezet. Oudergeleding leest de
aanpassingen. Monique zal de gehele schoolgids
lezen.
M.b.t. begroting: het blijft gaan om een
jaarbegroting i.p.v. een schooljaarbegroting.
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Ingekomen stukken
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Schooljaarplan

-

Landelijk Commissie voor Verschillen
jaarverslag 2015
- 2x info-Mr
Uitwerking van het schoolplan. Aandachtspunten
en nieuwe zaken in het onderwijs worden hierin
weergegeven. Het is altijd gerelateerd aan visie en
schoolplan.
Leerrijk is gaan samenwerken met
Veerkrachtgroep. Samen met hen wordt een
traject gestart waarin gekeken gaat worden naar
mogelijk te maken ontwikkelingen / verandering
van visie binnen het onderwijs. De vraag aan
Veerkracht is geweest: help ons bij het anders
vormgeven van ons onderwijs.
We zetten dit onderwerp weer op de agenda voor
de volgende Mr-vergadering.
Natuurlijk bewegen: wordt nu gegeven in plaats
van gymles in groep 1 t/m 5. In groep 6 t/m 8
wordt het gegeven in plaats van 1 gymles. We
hebben hier een aantal vragen over. Deze kunnen

gesteld worden tijdens de ouderavond Natuurlijk
Bewegen; aanstaande maandag 3 oktober.
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Interne audit

Ter kennisgeving

Leerlingen, leerkrachten en ouders schetsen over
het algemeen hetzelfde beeld. Wat heel duidelijk
overeenkomt is de stank op de wc’s . Het
probleem moet bij de wortel worden aangepakt.
Er komt een installateur kijken en een bedrijf komt
kijken naar de vloercoating.
Verkeerssituatie blijft een aandachtspunt.
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Begroting

Advies art 11b
(hele MR)

M.b.t. begroting: het blijft gaan om een
jaarbegroting i.p.v. een schooljaarbegroting.
Er zijn verschillende zaken bovenschools getild;
o.a. formatie en scholing.
Er waren veel afschrijvingen dit jaar.
De begroting wordt besproken tijdens de volgende
vergadering.
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Rondvraag

3 oktober is er een info-avond van de GMR. We
kunnen hier helaas niet bij aansluiten.
Tijdens de volgende vergadering bespreken we
wie de taak van voorzitter en de taak van
secretaris op zich neemt.
Evelien neemt afscheid van de MR.

M.b.t. de wc’s is actie ondernomen;
blijft een aandachtspunt.

Tijs neemt afscheid tijdens de volgende
vergadering; d.d. 22 november. Daarna
aansluitend een borrel.
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Sluiting

