Notulen van de MR- vergadering van 7 oktober 2014.
Opening om 19.30 uur.
Ingekomen stukken.
Er is een geboortekaartje van Eline. Ze heeft een dochter, Kee! Yvonne neemt contact op met het
AT voor een gezamenlijk kraamcadeau. We spreken af dat we 15 euro besteden.
Mededelingen.
 Het team heeft een tweedaagse gehad in de KNAP villa in Drente. Een van de doelen
was, om de 21ste eeuwse vaardigheden binnen de school een plekje te geven met behulp
van meervoudige intelligentie. Gebruik maken van talenten van kinderen. We hebben met
vier scholen deze tweedaagse gedaan met als doel elkaar helpen en een pilot te zijn voor
andere scholen. We zijn op school nu bezig met een project over de ruimte en werken met
proeftuintjes. Wat kunnen we en wat willen we?
 Schoolplein. Er zijn allerlei plannen, maar er moet nu een volgende stap genomen
worden. Er moet een ontwerp komen, daarmee kunnen we subsidie aanvragen bij de
gemeente. Ook zijn er ideeen om geld te verzamelen. Voor de fietsen moet een goede plek
gerealiseerd worden. Op korte termijn worden er bollen geplant.
 Audit. We hebben een audit gehad in alle groepen door twee directeuren van andere
scholen. Dit als voorbereiding van het inspectiebezoek. De audit was heel positief. We
hebben tops en tips gehad.
Vaststellen notulen vorige vergadering incl. actielijst.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
Actielijst:
 Ventilatoren. Marjo heeft geinformeerd naar de airco’s van de Torenven. Dit is geen optie.
 Vervolg schoolontwikkelplan en denktank: dit punt loopt.
 Partnerschap met ouders op Surplusniveau. Dit is een punt waarin geinvesteerd moet
worden.
 Fondsenwerving voor het schoolplein. Out of the box denken over geld.
Vergaderdata.
 Dinsdag 6 januari om 19.30 uur.
 Donderdag 5 maart om 19.30 uur.
 Dinsdag 28 april om 19.30 uur.
 Dinsdag 9 juni om 19.30 uur.
Jaarplanner.
De jaarplanner wordt dit jaar n.a.v.de vergaderingen ingevuld.
Taakverdeling.
Yvonne wordt onze nieuwe voorzitter.
Wilma blijft de notulen maken.
Jaarverslag.
Het jaarverslag wordt op een paar puntjes aangepast en daarna goedgekeurd. Er komt een
informatief stukje over de MR op de website.
Continurooster.
Marjo geeft een toelichting.

Formatieplan, teldatum 1 oktober.
We hebben nu 188 leerlingen.
Het jaarplan is het SOP, hierin wordt ook het nascholingsplan beschreven. Het zorgplan wordt
herschreven. Voor dit plan hoeft de MR geen instemming te geven.
Aan het eind van het schooljaar wordt het Schoolplan aangepast, dit is een beleidsplan voor vier
jaar in overleg met Surplus.
Actielijst:
 Danny past de jaarplanner gedurende het schooljaar aan.
 Activiteitenteam: het financieel verslag van het afgelopen schooljaar en de begroting voor
het komende jaar moeten gecommuniceerd worden. De ouderbijdrage wordt niet meer
gesplitst in ouderbijdrage en schoolreisbijdrage. Deze bedragen worden gemiddeld tot een
bedrag. Voor het kamp in groep 8 wordt wel eeb extra bijdrage gevraagd.
Rondvraag.
Er zijn geen vragen.

Volgende vergadering: dinsdag 6 januari 2015 om 19.30 uur.
Wilma.

