MR-vergadering

CJBS De Regenboog

Datum : 30-11-2016
Notulist: Hetty
Aanwezig: Willeke, Ronald, Hetty, Corien, Annemiek (namens de directie)



Welkom
Ronald heet ons welkom en opent de vergadering.



Agenda
- Notulen vorige vergadering
- Ingekomen stukken
o Brief ouders van school
o Brief GMR
o Mail penningmeester ouderbijdrage
o Mail evaluatie continurooster
- Bespreekpunten met de directie
o Brief ouders van school
o Ontwikkelingen nieuwbouw
o Personele ontwikkelingen
o Evaluatie continurooster
o Ouderbijdrage
o Ouderportaal + mail (terugkoppeling)
o Integrale planning
- Wat verder nog ter tafel komt
- Rondvraag
- Sluiting



Notulen vorige vergadering
De notulen zijn goedgekeurd. Vanaf heden bij notulen actiepunten apart vermelden.



Punten ter bespreking met de directie:
Brief ouders van school
We bespreken de brief die bij directie en MR binnengekomen is.
Nieuwbouw
-We hebben gesproken over douchen na gym. Er moet wel iemand bij zijn om
toezicht te houden. Wellicht is het een goed idee om het gefaseerd in te voeren.
Groep 3/4/5 gaan douchen na gym. Groep 6/7/8 hoeven niet te douchen (mogen
wel) maar zorgen wel voor een washandje om op te frissen.
-Ook bespraken we het lopen op sloffen in de nieuwe school. De MR heeft hier geen
bezwaar tegen.

-Volgende week gaat iedere groep een kijkje nemen in de nieuwe school. Daarna
hebben ouders de gelegenheid om een kijkje te nemen.
-De meubels worden op tijd geleverd.
Personele ontwikkelingen
Juf Dominique is met zwangerschapsverlof. Er is een invalster. We bespreken met
elkaar hoe het nu gaat bij de Red Rabbits
Evaluatie continurooster
Er zijn positieve reacties gekomen vanuit ouders. Aandachtspunt: eventueel de vrije
woensdagmiddag omwisselen met de vrijdag. Jannet heeft recent met het
leerlingparlement gesproken over het continurooster. We vragen ouders hierover te
informeren via het ouderportaal.
Advies MR: Zo doorgaan.
Ouderbijdrage
Op 29 november heeft de directie een mail gestuurd naar ongeveer 30 gezinnen die
niet betaald hebben.
Ouderportaal
De afgelopen tijd hebben teamleden gekeken of alle ouders regelmatig (genoeg)
inloggen. Dit is nu het geval, bijna alle ouders zijn nu regelmatig actief.
Integrale planning
We bekijken de jaarplanning met vaste agendapunten voor de MR. Deze ziet er
helder uit.


Wat verder ter tafel komt
Binnenkort start de basiscursus voor MR-leden. Dit zijn twee avonden. Corien en Hetty
zullen hieraan deelnemen.



Rondvraag
Er was niets voor de rondvraag


Afsluiting

