NOTULEN MR-vergadering
datum: dinsdag 28 november 2017

aanwezig:
afwezig:

Hans Florijn (notulist), Martin Berends, Joyce Ooms (directie),
Ilona van Vliet, Cintha Willemse
Angelique de Bruin, Sibel Mayda en Wendy de Wit
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Opening en vaststellen agenda
- De agenda wordt ongewijzigd overgenomen.
- Bij afwezigheid van Sibel en Wendy zal Martin per mail vragen wie de
nieuwe notulist voor de MR zal worden. Hans zal ditmaal nog de
notulen verzorgen.
Notulen vorige vergadering 03 oktober 2017
- Geen opmerkingen
Mededelingen algemeen/directie
- Joyce: het protocol voor de schoolkampen is nog in bewerking. De
locatie voor de komende kampen is nog niet bekend. Ook is nog niet
zeker of 5/6 en 7/8 dezelfde locatie zullen krijgen.
- In verband met ziekte van een leerkracht wordt gezocht naar
vervanging. Dit blijkt moeilijk, wat een tendens is binnen Zaan Primair.
Het landelijke tekort aan leerkrachten straalt ook uit naar onze school.
- Vanuit een potje van de brede school is er geïnvesteerd in extra
speelgoed voor het schoolplein.
Ingekomen post
- Geen bijzonderheden
Begroting
Allen
- De begroting is ingediend bij Zaan Primair. Er zijn geen majeure
afwijkingen in vergelijk met vorig jaar. De MR neemt de begroting ter
kennisgeving aan.
Vervolg protocol over gewenst gedrag van ouders
- Het door Hans herzien protocol wordt doorgenomen. Ook Joyce heeft Joyce
een nieuwe versie vanuit de werkgroep op niveau Zaan Primair. De
twee zijn vergelijkbaar. Voorstel is om met het concept van de
werkgroep verder te gaan. Idee is om de definitieve versie door
ouders te laten tekenen ‘voor gezien’ om het bewustzijn rondom het
pestprotocol te verhogen.
Verkeer
Wendy/ Joyce
- Wendy heeft de nodige ondersteunende middelen voor de
verkeerlessen besteld.
- Verbouwing AH en aanpassing verkeerssituatie: er is door het
projectbureau van AH een voorstel gedaan voor een vervolgoverleg
op 6 december. Dit zal worden verplaatst i.v.m. de studiedag.
- De verzakkingen van het schoolplein zijn bij de gemeente bekend en
in behandeling.
Wvttk

9.

Hans vraagt of de communicatie rondom ziekte van een leerkracht breder Joyce
gedeeld kan worden dan alleen met de betreffende klas. Dit omdat er
anders verhalen gaan rondzingen. Joyce zegt toe dit voortaan te zullen
doen.
Sluiting
Martin bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering af.
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