Notulen MR vergadering – 02 september 2019
Item

Agendapunt

1.
2.
3.

Opening
Welkom
Actiepuntenlijst
Werving nieuwe MR leden voortgang:
Verwervingsbrief is inmiddels onder de ouders verspreid.
Tot op heden heeft 1 ouders interesse kenbaar gemaakt.
Sluitingstermijn is aankomende vrijdag.

Categorie

Info
info

Ingezonden
Stukken

Loeky

Notulen waren al goedgekeurd
4.
5.

Bestuursbesluiten: Geen
Korte Punten
● Start nieuwe schooljaar
De formatie is gelukkig rondgekomen in de laatste dagen
voor de zomervakantie. Dit was echter een moeilijke
opgave. Maureen is uiteindelijk vanuit detachering bij Singel
gekomen. Vacature voor groep 5 staat nog steeds open.
Vanuit de MR is de vraag gesteld hoe mogelijk voorkomen
kan worden dat een vergelijkbare situatie zich herhaalt. Dit
is niet helemaal te voorkomen, en mobiliteit is altijd mogelijk
en prima. Enige wat een directeur kan vragen aan
teamleden om eventuele mobiliteitsplannen kenbaar te
maken, zodat hier mogelijk eerder op geanticipeerd kan
worden.

info

Info

Loeky

● Nieuwe school:
Update: voor 4 september moest de voorkeurslocatie
uitgesproken zijn. Peter Verslijen. (bouwkundige) gaat de
positie van L. Hoogwerf (bestuurder) vervangen binnen de
stuurgroep.
Voorkeur is uitgesproken voor locatie, veld 2. Mits er een
gedegen veiligheids- en verkeersplan komt.
Met de stuurgroep en L. Hoogwerf zullen op korte termijn
afspraken gemaakt worden over hoe ouders tussentijds
geïnformeerd zullen worden en op welke wijze ouders
eventuele vragen kunnen stellen.

Info

Loeky

● Besteding fusiegelden
Email is verzonden naar mevr. Hoogwerf. Hier is nog geen
antwoord op gekomen. Barbara zal hier achteraan gaan.

info

Barbara

● Jaarverslag 2018-2019
Zal zo spoedig mogelijk geplaatst worden op de website

Eveline

● Hoe hebben de nieuwe leerkrachten het?
Eerste ervaringen zijn positief vanuit de leerkrachten,
collega-leerkrachten en ouders.

Loeky

6.

GMR. Carolien van Laarhoven (van het Kompas) zit
eveneens in de GMR en zal via Loeky MR van De Singel
van informatie voorzien.

7.
8.

Pauze
Rondvraag
Vanuit de OR: ideeën voor besteding van de OR gelden
worden gevraagd. Ideeën die geopperd worden: nieuw
speeltoestel voor de kleuters, mogelijkheden creëren voor
bewegen binnen (Mark Kempen wordt benaderd).
De MR zal de mogelijkheden en opties verkennen.
Het HB beleid zal aangepast worden (Marinka). Wanneer
deze afgerond is, zal deze in de MR ingebracht worden.
Zijn de extra werkdrukgelden al ingezet? (Marinka). Dit
wordt in de volgende teamvergadering met de leerkracht
besproken.

9.

Afsluiting

Info

Loeky

Pauline
Marjan
Loeky
Barbara

