
  
  

 
 
 

Datum : 11 januari 2018 
Tijd  : 20.00 uur  
Plaats : School - Lichtruim 

Notulen: : EF 

 

1. Opening 

Geen directie aanwezig.  
 

2. Notulen vorige keer (28-11-17) 
Goed gekeurd.  

 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 

 

4. GMR (vast agendapunt) 
- Er hebben zich drie personen gemeld voor de MR cursus. Dit moeten er    

  minimaal vier zijn. Mocht dit bij de GMR niet van de grond komen, neemt  
  P. dit op met de directie over het deelnemen aan een cursus.  
- R. L. heeft nog steeds interesse voor het voorzitterschap bij de GMR. Dit  

  gaat tijdens de volgende vergadering (18-01) besproken worden.  
- Vakantierooster 2018-2019 komt aan bod tijdens de volgende  

   vergadering. Er staat een stemming op de agenda. Wij delen de mening  
   dat het goed zou zijn om de vakantie gelijk te trekken met het middelbaar  
   onderwijs.  

 
5. Nieuwbouw en verhuizing tijdelijke locatie (vast agendapunt) 

C. en E. delen de ervaringen van de afgelopen week: 
- Wennen aan twee verschillende locaties groepen 1-2 en groepen 3-8.  
- Wennen aan het feit dat alles nieuw is, maar dat gaat best snel.  

- Het binnenkomen wordt door ouders en leerkrachten als ‘erg druk’  
   ervaren. Het is goed om dit over een paar weken te evalueren met het  

   team en evt. ouders.  
 
Suggestie vanuit de OMR: Goed om over een paar weken in de nieuwsbrief 

een soort evaluatie te plaatsen over hoe het is gegaan, wat kan beter, wat 
loopt goed. 

 
6. Zichtbaarheid MR 

Welke acties moeten we nog ondernemen? 

- De MR brievenbus wordt in het halletje aan begin van de gang gezet. 
- Er volgt een stuk in de nieuwsbrief waarin de MR zich nogmaals aan de 

ouders voorstelt. J. en P. leveren een stukje aan bij E.   
 

7. Rondvraag 

E. informeert over de start van de activiteiten rond de MuziekImpuls.  
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