Notulen MR vergadering 13 september 2017
Aanwezig: Marijke, Marije, Henriëtte R, Menko, Patricia, Yvonne, Elly en Miranda( vanaf 20.30).
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Henriëtte opent de vergadering en heet ons welkom, speciaal woord voor Patricia die vandaag
voor het eerst de vergadering bijwoont en een nieuw MR-lid is! Fijn!
De agenda wordt vastgesteld!
De notulen van 28 juni 2017 worden goedgekeurd.
Geen post/e-mail
We stellen onszelf even voor , speciaal voor Patricia, ons nieuw MR-lid!
Yvonne wordt secretaris, dat wordt aangepast in het activiteitenplan!
Afvloeiingslijst staat in het activiteitenplan en wordt vastgesteld.
De vergadering van 15 november wordt verplaatst naar maandag 13 november. De begroting van
CBS “ De Acker” wordt doorgeschoven naar woensdag 17 januari 2018. Activiteitenplan wordt
vastgesteld. Yvonne past de veranderingen even aan!
5 oktober gaat de school dicht/staking. Heel Spectrumbreed wordt er gestaakt! Een brief van
Adriaan van Zanten wordt deze week naar de ouders verstuurd.
9 oktober komt er een avond van “Youth”op school voor ouders. Dit gaat via de gemeente die dit
aanbiedt.
Nieuwe personeelsleden: Nienke voor groep ½ en André voor groep 6. Positieve geluiden!
Infoavonden zijn geweest: positief.
OR: onderbezet. Miranda en Elly wonen de vergaderingen bij.
De vraag aan de MR is: Hoe kunnen we ouders stimuleren voor de OR?
Alette heeft vanaf 1 augustus met terugwerkende kracht ouderenverlof, 1 dag in de maand.
Daardoor komt de begroting er straks ook anders uit te zien omdat dit nog niet was meegenomen!
Taallokaal: sept. Ramen en houten wanden worden bestickerd.
Joyce is ICT-er geworden sinds dit schooljaar. Start een opleiding voor soc.media/coach.
Kinderboekenweek wordt: Bibberboeken, thema van de christelijke kinderboekenweek!

10. Ideeën voor de OR: concreet maken, voor elke activiteit een stukje in de weekbrief schrijven
Weekbrief: activiteitenplan vermelden en de vergaderdata erop zetten van de MR.
11. Komen er weleens vragen over een continurooster? Bij de intake niet/weinig!
Oudertevredenheids onderzoek? Dit jaar?

