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Notulen vergadering Medezeggenschapsraad
Datum
Aanvang
Plaats

: dinsdag 22 november 2016
: 19:30 uur
: Teamkamer D.W. van Dam van Brakelschool

- Iedereen aanwezig.

1. Opening
2. Notulen 14 juni 2016
 Marieke zou de schoolgids aanpassen, wat is de stand van zaken?
Inmiddels is er een schoolgids meegegeven via de kinderen.

3. GMR
Leo vertelt ons over zijn nieuwe functie binnen de GMR. Hij is secretaris
geworden. Wat de functie in de toekomst precies inhoud is nog onbekend.
Er is een tevens een tijdelijke voorzitter.
De opzet van de GMR is onder de loep genomen.
De werkgroep vernieuwing heeft een plan ontwikkeld. Dit wordt 1 december
besproken 》alle GMR leden worden verwacht aanwezig te zijn.
De themaraden krijgen een andere invulling/ functie; de adviezen worden naar het
dagelijks bestuur gestuurd zij geven daar een oordeel over – de voorzitters van de
themaraden komen bij elkaar – meer vaste leden binnen een themaraad – betere
verdeling van personeelslid / ouder, etc. (voor meer informatie over deze
veranderingen kun je bij Leo terecht)
Er zal voor de statuten van de MR niks veranderen.

4. Verslag PR commissie > stand van zaken
Er zijn nog geen vergaderingen geweest.
Anouk kwam nog met wat input. Dit zal onder meer meegenomen wordt naar de
eerst volgende PR- vergadering.
5. Nieuws van de directie (oa stand van zaken omtrent het vervangen van de
lichtkoepels en dak)
Het dak moet vervangen worden. Voorheen was de gemeente eigenaar van het
gebouw. Sinds 2 jaar is STROOMM verantwoordelijk, hierdoor zijn er nog te

weinig reserves opgebouwd om de kosten te dekken. Er is deze week een brief
uitgegaan naar college van burgemeester en wethouders met de vraag een
bijdrage te leveren aan de kosten. Aangezien zij voorheen wel reserves hadden
voor het onderhoud.
Tevens wordt het kostenplaatje bekeken; eventuele nieuwbouw?
Begroting;
We krijgen door het dalende leerlingen aantal een ‘kleine scholen budget‘, dat is
een positief puntje.
Zoals het er nu uitziet zal de begroting positief uitvallen.
We komen er de volgende vergadering op terug. Marieke stuurt voorafgaand de
begroting rond.

6. Nieuws van de OR
Sinds een paar weken hebben we een interim penningmeester, Corine Ansing.
De jaarstukken zijn nog niet definitief; tijdens de kascontrole bleek dat er nog een
aantal betalingen qua schoolkamp/ vrijwillige bijdrage ontbreken. Hier wordt eerst
nog actief op ondernomen.
Dirk Jan Rietveld heeft aangeboden deze taak over te nemen, dit zal bij OR
verder besproken worden.
Verkeersveiligheid voor de school/ zebrapad Burg. Posweg; Er gaat een brief uit
namens OR, MR, team (eventueel breder trekken door de brief vanuit meerdere
partijen op te stellen ) richting de gemeente. Daarin worden verbeterpunten
aangedragen. Deze brief zal eerst ter inzage zijn voordat hij verstuurd wordt.
Men is op zoek naar een Verkeersouder. De klaarovers zijn tijdelijk. Het zou fijn
dat de mensen iets langer blijven staan zodat de leerlingen die iets later zijn ook
veilig kunnen oversteken. Marjan zal dit oppakken.
Goede doelen actie; we doen dit jaar mee aan de actie Schoenendoos.
Volgend jaar weer een ander doel.
7. Rondvraag
Anouk; Hoe gaat het met de nieuwe groepssamenstellingen?
We zijn erg tevreden over de nieuwe groepssamenstellingen. We zien positieve
ontwikkelingen op sociaal gebied maar ook qua onderwijs zijn er de nodige
ontwikkelingen gaande. Dit laatste komt voort uit de studiedagen waarbij onze
‘nieuwe’ visie centraal staat.
8. Data nieuwe vergaderingen
 Dinsdag 7 februari
 Dinsdag 11 april > traject van nieuwe verkiezingen starten i.v.m. het zoeken
naar een nieuw MR-lid
 Dinsdag 27 juni in combinatie met OR.

