Notulen Medezeggenschapsraad
Datum: Donderdag 1 maart 2018

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, met name Eveline Houdijk, zij
komt de begroting toelichten.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld, er worden mogelijk in de loop van de vergadering punten
doorgezet naar de volgende vergadering.
3. Vaststelling vorige notulen
De notulen van 18 januari worden vastgesteld en. Ze worden verstuurd naar de leden van de
(G)MR en de directie en ze worden op de website geplaatst.
4. Toelichting begroting door Eveline
De begroting wordt toegelicht en goedgekeurd.
5. Mededelingen van Eveline
• De inspectie is op Merlijn geweest. Merlijn wordt niet beoordeeld, maar ATO. Er is
gekeken naar de overgang van PO naar VO. De inspectie is tevreden, de kinderen
geven hetzelfde terug als de leerkrachten in het gesprek met de inspectie. Goed dat
het advies met kinderen besproken wordt vanaf groep 7, maar er kan nog
planmatiger aan de kinderen aangegeven worden hoe ze bijvoorbeeld hun
werkhouding of concentratie kunnen verbeteren.
• Merlijn wil meedoen aan een subsidieaanvraag van de provincie voor een groen
schoolplein. Er zijn gesprekken geweest met kinderen, ze hadden goede en leuke
ideeën. Er wordt een voorlopig ontwerp gemaakt, dit wordt aan het team en ouders
voorgelegd.
• De schoolraad kwam met de vraag om dit jaar aan de Koningsspelen mee te doen.
Maurits, de gymdocent, is hier mee bezig. Daarna wordt dit naar het team en ouders
gecommuniceerd. De Koningsspelen worden in een 3 jaarlijkse cyclus meegenomen.
6. Thema/gastspreker ouderavond MR (15 mei 2018)
Helaas hebben we nog geen gastspreker gevonden, we gaan hier actief mee aan de slag.
7. Vakantierooster 2018 - 2019
Het vakantierooster wordt besproken. De oudergeleding neemt het mee naar de OR
vergadering van 6 maart. De OR heeft een adviserende rol. De personeelsgeleding neemt het
mee naar het team.

8. Profilering MR
Het is fijn dat ouders de MR weten te vinden. Helaas melden ouders zich niet vrijwillig aan
voor de MR. De MR heeft met ingang van het nieuwe schooljaar nieuwe leden nodig, dus er
wordt actief gezocht. Marc maakt hiervoor de tekst en Jurek de opzet, de rest denkt mee.
Deze brief wordt naar alle ouders gemaild. Marc heeft een brief gemaakt om een ouder te
werven voor de GMR, deze komt in het Merlijnnieuws of wordt ook naar ouders gemaild.
9. Tropenrooster
Doorgezet naar de volgende vergadering. Marc bereidt dit voor.
10. Zelfstandigheid kinderen terugkoppeling
Dit is besproken in het team. De afstemming tussen de verschillende bouwen schiet op dit
moment tekort, dit wordt aangepakt.
11. Sloffen
Er is geen sloffenbeleid, kinderen mogen wel sloffen aan. Er wordt alleen aan kinderen
gevraagd om hun schoenen uit te trekken, als de schoenen van een kind erg modderig zijn,
bijvoorbeeld door een diep profiel.
12. Actielijst opschonen
De actielijst wordt up-to-date gemaakt.
De MR leden besluiten dit schooljaar niet deel te nemen aan een cursus, omdat de
samenstelling van de MR komend schooljaar veranderd.
13. Rondvraag
Het goede doel: Wandelen voor water. Wie heeft dit doel gekozen en waarom?
Voorstel MR: volgend jaar kiezen voor een goed doel dichter bij huis.

