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1. Opening
2. Notulen 22 november 2016
Rectificatie; eind CITO is centrale eindtoets.
- MR, oudervereniging en team hebben gezamenlijk een brief opgesteld
over de onveilige verkeerssituatie bij de ingang van de school aan de
Posweg.. Deze brief zal een dezer dagen verstuurd worden aan
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel. Eventueel
zal er een filmpje aan worden toegevoegd om de situatie te verduidelijken.
De verkeerssituatie aan het Kruispad is ook gevaarlijk. Dit punt wordt aan
de brief toegevoegd. Marieke neemt contact op met de voorzitter van de
oudervereniging.
3. GMR
Het dagelijks bestuur van de GMR is voor het eerst bijeen geweest. Vanuit
iedere themaraad was een afvaardiging aanwezig. Zij besproken zaken
waarover themaraden advies of instemming dien te verlenen aan het bestuur.
4. Nieuws van de directie
- Begroting
Er wordt een positief advies gegeven door zowel personeelsgeleding als
oudergeleding.
Huisvestingslasten zijn een zorgpunt. Daar moet meer ‘winst’ op te
behalen zijn. Het gebouw is erg verouderd waardoor de onkosten erg hoog
zijn.
- Vakantierooster
Het vakantierooster voor het schooljaar 2017-2018 Is goedgekeurd.
- Schuurtje kleuters (Mariska)
Er is inmiddels actie ondernomen om het schuurtje op te knappen.

5. Ingebracht punt door Anouk / Gert-Jan > communicatie naar ouders
Naar aanleiding van de situatie in groep 6-7-8 uit de oudergeleding van de MR
zijn zorgen over de informatievoorziening vanuit de school richting ouders. De
verhalen die hierdoor door het dorp gaan zijn niet goed voor onze PR.
Er moet meteen op worden doorgepakt, actie ondernemen!!
Het is belangrijk dat de oudergeleding meteen geïnformeerd wordt.
Men vraagt zich af welke sancties er worden genomen wanneer leerlingen
onacceptabel gedrag vertonen. Wanneer is de maat vol, wanneer en welke
maatregelen worden er genomen?
Tip; een van de sancties zou het uitsluiten van schoolkamp kunnen zijn.
Tip; geef regelmatig een terugkoppeling naar ouders over waar de school mee
bezig is. Op welke manier de veiligheid gewaarborgd wordt. (Schoolbreed)
Ook nadien blijven communiceren, blijf ouders op de hoogte houden!
 De oudergeleding benadrukt nogmaals dat zij het erg belangrijk vinden dat
er meteen openheid van zaken wordt gegeven naar alle betrokkenen.
Tevens zijn zij van mening dat de schoolleiding meteen een ferm
standpunt had moeten innemen richting desbetreffende leerlingen /
ouders!
Directie en team betreuren de late informatieverstrekking aan ouders die niet
betrokken waren bij de situatie. Ouders van leerlingen die wel direct te maken
hadden met de conflicten zijn persoonlijk benaderd door de leerkrachten. Er
zijn ook gesprekken geweest met de IB-er en directie. Er is direct gezocht
naar middelen om de situatie te verbeteren of om herhaling te voorkomen. Zo
is de Kanjertraining ingeschakeld en zal er een speciale informatie avond
worden georganiseerd na de meivakantie voor ouders en leerlingen van groep
6-7-8 rond het thema vriendschap en digitaal pesten.
Het blijft echter lastig aangezien de school(leiding) geen grip heeft op de
thuissituatie.

6. Beleid omtrent ongeoorloofd gedrag.
Een oud beleidsstuk is aan de MR-leden ter inzage gegeven en van
opmerkingen voorzien. Marieke zal het beleidsstuk aanpassen en t.z.t.
opnieuw inbrengen in een volgende vergadering.
7. Traject van nieuwe verkiezingen starten i.v.m. het zoeken naar een nieuw
MR-lid.
Gert-Jan Ansing is voor het volgende schooljaar helaas aftredend en niet
herkiesbaar omdat zijn jongste kind naar het VO gaat. We kunnen alvast
gaan lobbyen om een vervanger te zoeken die zich kandidaat kan stellen.
Na de zomervakentie zal het traject officieel van start gaan in aanloop naar de
algemene jaarvergadering van MR en Oudervereniging.

8. Nieuws van de OR / PR
OR: Donderdag 20 april zal er een sponsorloop plaatsvinden. De volgende
ochtend zal er een Koningsontbijt zijn.
Nieuws van de penningmeester; er zijn nog steeds ouders die niet betaald
hebben. Marieke geeft aan dat er wat betreft de vrijwillige bijdrage geen actie
kan worden ondernomen. Bij schoolkamp / schoolreis worden er harde acties
ondernomen.
PR: er komt een jaarplanning waarin de pr activiteiten worden opgenomen.
9. Rondvraag
- Leo zal aan aan de ICT-er vragen of er e-mailadressen voor MR en OV
kunnen worden aangemaakt.
Volgende vergadering:
Dinsdag 27 juni in combinatie met OR / TEAM.
Op een volgende vergadering komt het MR reglement aan bod

