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Notulen vergadering Medezeggenschapsraad
Datum
Aanvang
Plaats

: dinsdag 26 september ’17
: 19:30 uur
: Teamkamer D.W. van Dam van Brakelschool

1. Opening
- Taakverdeling voor deze avond
Bart is vanavond onze voorzitter.

2. Uitslag verkiezingen;
Er hebben zich 2 kandidaten gemeld; Arie Rietveld en Catelijne Woollam.
Na een uitgebreid gesprek waarin allerlei mogelijkheden en opties besproken
zijn, heeft Catelijne besloten om in de GMR te gaan. Arie wordt ons nieuwe
MR-lid. Later in het jaar zal Catelijne met Marieke ( en later met OR – MR ) om
de tafel gaan zitten voor nieuwe ideeën, werkgroepen. Catelijne komt over een
half jaar nog een keer terug ‘op de agenda’.
Beide zullen zich in de volgende nieuwsbrief voorstellen aan de ouders van de
school.
-

Nieuwe rolverdeling komt op de volgende vergadering terug.

3. Notulen 27 juni 2017 en jaarverslag
- Anouk zal een informatief stukje over het reilen en zeilen van de MR voor
op de website aanleveren.
- Notulen zijn goedgekeurd.
4. Nieuws van de directie
- Er komt een STROOMM-breed tevredenheidsonderzoek aan.
De uitslag zal in de MR vergadering van januari besproken worden.
- Staking 5 oktober; de school is die dag dicht. STROOMM staat als bestuur
collectief achter deze actie, alle 15 scholen steunen de staking/ zijn dicht.

5. GMR
- 24 oktober is de eerste vergadering. Er zal een terugblik zijn m.b.t. de
nieuwe opzet met de verschillende themaraden. Hoe zijn de ervaringen en
resultaten?
Het dagelijks bestuur is positief gezind.
Er is post vanuit de GMR met daarin de statuten en reglementen van de
GMR, overzicht / jaarverslag, 2 informatieve boeken.

6. Nieuws van de OR
- Er zijn 3 nieuwe leden. Minette Rietveld = penningmeester. Carolina
McCormack = secretaris. Jeroen Klaassen = voorzitter.
- De lijst voor hulpouders voor alle activiteiten gedurende het schooljaar zal
nog via de mail verspreid worden.
Aan iedere activiteit is sowieso een OR- ouder gekoppeld.
- Brief verkeersveiligheid; daar is vanuit de wethouder geen reactie op
gekomen. Marieke zal de brief nogmaals versturen en daarin met klem
vragen of er een reactie komt.
- PR commissie; Bart zal nog een jaarplanning maken met daarin een
houvast van alle pr activiteiten. Bart brengt alle leden op de hoogte van de
afronding van de commissie.
- Er is een schoolplein commissie : meester Luuk, Catelijne en Carolina.
7. Rondvraag
Leo: wanneer komt de schoolgids? Marieke gaat hier achteraan.
Anouk: vraagt naar de gang van zaken qua nieuwe groepsverdeling. Ouders
en leerkrachten zijn positief. Beleid omtrent ongeoorloofd verlof komt op de
volgende vergadering terug.
De Facebook pagina moet wat meer up to date blijven. (3 keer per week.
alledaagse momenten)

8. Data nieuwe vergaderingen plannen
-

Maandag 6 november.
Dinsdag 16 januari
Dinsdag 17 april
Dinsdag 19 juni OR / MR start 19:00u

