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1. Opening
Speciaal welkom aan P. Nieuw MR lid. Hij volgt J.N. op. Welkom!
2. Notulen vorige keer (10-05-17)
Geen bijzonderheden.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn een aantal brochures binnen gekomen met aanbiedingen voor
verschillende cursussen. E. neemt ze de volgende vergadering mee.
4. GMR (vast agendapunt)
C. zit vanuit de personeelsgeleding in de GMR. Dit blijft zo. De
oudergeleding spreekt af de vergaderingen van de GMR om en om te
bezoeken. Zij bespreken dit verder samen. Ook is nog geopperd om een
andere kandidaat, die meedeed aan de verkiezing, te vragen om deel te
nemen aan de GMR. J. gaat hier achteraan.
5. Nieuwbouw (vast agendapunt)
Er is groen licht gegeven wat betreft de twee tijdelijke locaties. Dit betekent
dat de verhuizing in de kerstvakantie definitief doorgaat. De kleutergroepen
zullen zich vestigen op de bovenverdieping van ‘Het Mereltje’ en de groepen
3 t/m 8 in een vleugel van ‘Het Lichtruim’. Directie licht de gang van zaken
rond de verhuizing toe. Welke acties moeten nu worden ondernomen, etc.
Tijdens de volgende vergadering komt dit punt weer terug.
6. Zichtbaarheid MR
Hoe vergroten wij de zichtbaarheid van de MR?
We hebben afgesproken dat:
- We onszelf nogmaals voorstellen in een nieuwsbrief. Dit wordt een apart
blad. Dan kan het ook opgehangen worden op het informatiebord bij de
ingang.
- Er komt een soort ‘brievenbus’ waarin ouders zelf
suggesties/vragen/ideeën kwijt kunnen die wij binnen de MR kunnen
bespreken.
- We gaan met regelmaat in de nieuwsbrief laten weten waar we mee
bezig zijn.
- Er komt een gezamenlijk moment met de AC. E. neemt contact op met
de voorzitter van de AC.

7. Werkplan MR 2016-2017
Vaststellen vergaderdata. Taakverdeling binnen de MR. De taken zijn
verdeeld en de vergaderdata zijn vastgesteld. Zie werkplan.
8. Jaarverslag MR 2016-2017
J. gaat zich buigen over het jaarverslag 2016-2017.
9. Rondvraag

