Aan:
Jolien van Eerd, Karel van de Ven, Petra Brouwer, Sanne Veenstra, Christel van de Donk,
Najia Maqdache, Irene van Middelaar
Petra Brouwer en Christel van de Donk: afwezig
Datum:
Maandag 6 februari, 19:30 uur

Notulen

MR
-

(aanvang 19:30 uur)
Opening
Door Irene

-

Notulen vorige vergadering
Actiepunten zijn voldaan

-

Mededelingen (indien van toepassing)
Opvolging voor PB voor dit schooljaar? IM zoekt in de statuten na of er een wettelijk
afgesproken hoeveelheid personeelsleden deel moet nemen (actie IM)
Najia voegt in de komende nieuwsbrief het gebruik van de ideeënbus toe (actie NM)

MR + directie (19:40 uur)
- Vakantierooster 2017-2018 (concept volgt nog) / status: advies
Rooster is goedgekeurd. Er zijn nog 2 studiedagen te plannen. Voorstel van de Mr
om een studiedag te plannen op de dag van het Turkse Suikerfeest. Akkoord door
KV.
-

Personele ontwikkelingen / status: ter info
Intern besproken
IM gaat de vervangersproblematiek in de GMR inbrengen als agendapunt om te
bespreken of andere scholen hier ook mee te maken hebben en hoe zij hier mee om
gaan (actie IM)

-

Formatieplan 2017-2018 (eerste concept) / status: ter info
Omdat er vanuit het bestuur nog geen cijfers zijn ontvangen m.b.t. de formatie is er
nog geen concept voor de school gemaakt. KV verwacht dat er ten opzichte van het
huidige schooljaar weinig zal veranderen qua aantallen.
In de eerst volgende vergadering komen we hier op terug.

-

Excellentie en verrijkingsklas: status: ter info /mening
SV geeft uitleg m.b.t. de excellentieklas die binnen cluster oost in ontwikkeling is.
Daarnaast ligt ze toe hoe de verrijkingsklas binnen de school vorm heeft gekregen
sinds 2017.

-

Open Dag, bijdrage MR

Een werkgroep richt zich momenteel op de voorbereiding van de open dag op
woensdag 22 maart. De MR adviseert tijdig te starten met de ‘reclame’ hierover.
Is er iemand die namens de MR aanwezig wil zijn tijdens de woensdagochtend om
inhoudelijk met ouders de school door te lopen? IM en CD bekijken de mogelijkheid?
PR/imago is een aandachtspunt in de voorbereiding!
Tip: lanceer de Facebook pagina tijdig, koppel een kleurwedstrijd of iets anders
ludieks aan de open dag om mensen te prikkelen en binnen te krijgen.
-

Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
NM: Op 15 maart vinden de verkiezingen plaats, de Trumakkers stelt zich open als
kieslokaal. Wellicht is het een goed idee om de verkiezingen actueel te maken voor
de kinderen (van de bovenbouw?) of in de verrijkingsklas.
De suggestie wordt ter harte (mee)genomen.

