Notulen MR-vergadering
Woensdag 17 januari 2018
Stampioendreef 5
20:00 uur
Aanwezig:
-

Henriette Richardus
Yvonne Erken
Marijke Halma
Marije van den Berg
Patricia van den Bogerd
Menko Nieland (notulen)
Elly Berghout (bij punt 7)
Miranda van der Starre (bij punt 7)

Notulen:
1. Opening vergadering
- Henriette opent de vergadering.
2. Vaststellen agenda
- De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Notulen vergadering 13-11-17, wie notuleert
- Menko notuleert deze vergadering
- Er worden een aantal aanpassingen op de notulen van de vergadering van 13 november
besproken.
4.
-

Ingekomen post/e-mail, werkt het MR e-mailadres nu?
Er is geen ingekomen post of e-mail.
Er is een nieuw e-mailadres voor de MR: mr.deacker@spectrum-spco.nl.
De notulen van de MR-vergadering moeten naar Joyce, zij zet het op de website.

5. Uit de GMR
- Marije heeft bij de GMR-vergadering navraag gedaan of er weer een cursus komt voor MR
leden. Er wordt wel weer een cursus voor de MR leden binnen Spectrum gepland. Deze vindt
plaats in het volgende schooljaar, waarschijnlijk in oktober/november. Eventueel kunnen
individuele MR leden zich regionaal inschrijven voor de MR cursus van het CNV. De kosten
hiervoor gaan van het budget van de MR van de betreffende school. Een ander nadeel is dat
je dan met onbekenden de cursus volgt.
6.
-

Jaarverslag
Marije heeft het jaarverslag gemaakUit de school (bestuursformatieplan?)
Miranda en Elly komen in de vergadering.
Elly licht de personeelsontwikkelingen toe.
Henk Rolfes is preventiemedewerker geworden.
Over de ouderraad geeft Elly aan dat de OR van de Groeneweg inmiddels elf leden heeft,
waarvan er komend jaar vier vertrekken. Aan de Stampioendreef is de OR nog een zorg. Er
zijn nu zes leden, waarvan er drie nog blijven na dit jaar. Elly gaat met de voorzitter in
1

-

-

overleg. Verder is de penningmeester van de OR gestopt. Er wordt gezocht naar een
opvolger. Voorlopig is met Jeanne hiervoor een tijdelijke vervanger gevonden.
Over de leerlingenaantallen licht Elly toe dat de instroom nog steeds aansluit bij de
driejaarsprognose.
De Groenehoek heeft tot verbazing van de directie het lokaal van de BSO in gebruik
genomen. Dit lokaal wordt door drie scholen verhuurd aan BSO. Gebruik van dit lokaal
anders dan door de BSO moet in overleg tussen de scholen gebeuren. Dit is niet gebeurd. Het
bestuurskantoor heeft na melding van Elly hierop gereageerd met een brief aan de
Groenehoek. De Groenehoek heeft hierop excuses aangeboden. Een lastig praktisch punt is
dat ouders van de Groenehoek gebruik maken van de lift, waarvan het beheer ligt bij De
Acker. Elly gaat nog in gesprek met de directeur van de Groenehoek.
Binnenkort start een project over duurzaamheid.
Op maandag 29 januari start het taallokaal officieel. Adriaan van Zanten komt dan spreken,
voor de kinderen zal er een attentie zijn in de vorm van een boekenlegger.
Op 14 maart is er een open dag.
Vervolgens is er een brainstormsessie over de school voor de toekomst, in het kader van het
nieuwe meerjarenplan.

7. W.v.t.t.k.
- Er zijn geen punten.
8. Rondvraag
- Er wordt gevraagd wie de Facebookpagina van De Acker bijhoudt. Dit wordt door Miranda
gedaan.
-

Henriette sluit rond 22.00 de vergadering.
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