Notulen Medezeggenschapsraad
Datum: Donderdag 19 april 2018
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Vaststelling vorige notulen
De notulen van 1 maart worden vastgesteld. Ze worden verstuurd naar de leden van de
(G)MR en de directie en ze worden op de website geplaatst.
4. Mededelingen vanuit het vooroverleg van Marc en Eveline
• De communicatie naar ouders scherp houden. Als voorbeeld wordt genoemd de
informatie m.b.t. de Koningsspelen. De ouders wisten dat er Koningsspelen waren,
maar meer was er niet bekend (10 uurtje, (sport)kleding/schoeisel, enzovoort).
• Het vakantierooster is naar ouders gecommuniceerd, de datum van de laatste
studiedag wordt later ingevuld.
• Het plan voor een groener schoolplein hangt op de witte wand in de hal en wordt
gecommuniceerd via het Merlijn nieuws.
5. Thema ouderavond MR (15 mei 2018), input en flyer
Het thema is Opvoeden doe je samen, gastspreker is Roland Schut. De flyer is af en hangt op
de ramen en is via Parnassys naar de ouders gestuurd.
We hebben wat 'prikkelende' zinnen verzonnen (soort 'casussen' op verzoek van de OR).
Deze zinnen worden via Parnassys verstuurd, verdeeld over 2 maandagen (7 en 14 mei) om
op die manier ouders te prikkelen en nieuwsgierig te maken en aan te zetten om vooral te
komen.
6. Tropenrooster
Het tropenrooster is in ontwikkeling, wordt door Marc meegenomen naar de OR en komt
daarna weer op de vergadering van de MR. Na goedkeuring komt het tropenrooster in de
schoolgids.
7. Schooltijden
Anne-Will en Anita geven aan dat de extra studiedagen een meerwaarde hebben gehad voor
het team, want op die manier is er onder andere overleg mogelijk met het complete team of
kan er gezamenlijk een training gevolgd worden. De MR stemt in met het continueren van de
schooltijd tot 15 uur met het nadrukkelijke verzoek om de kinderen om 15 uur naar buiten te
laten gaan.

8. MR/GMR (nieuwe leden)
De onderbouw plaatst een oproep voor nieuwe MR leden in het weekbericht. De
oudergeleding van de MR gaat actief ouders benaderen. Er komt een oproep in het Merlijn
nieuws om een ouder voor de GMR te werven.
9. Vakantieregeling
De MR stemt in met de vakantieregeling onder voorbehoud van de laatste nader in te vullen
studiedag.
10. Ingekomen post
GVO/HVO: Kosteloos godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs beschikbaar voor
openbare scholen. Deze brief met bijlage geven we door aan de bovenbouw, misschien sluit
het aan bij een kosmisch thema.
11. Rondvraag
• Vanuit de GMR en onder voorbehoud dat het drie jaar geleden is:
Toestemming MR over hantering overlegmodel. Dit wordt nagevraagd bij Eveline, dit
komt in het teamoverleg terug tijdens de volgende studiedag.
• Hoe lang moeten de MR notulen op de website blijven staan? De notulen moeten 5
jaar bewaard blijven. Er wordt besloten dat ze 1 jaar op de website blijven staan.

