NOTULEN MR-VERGADERING
datum:
14 november 2017
aanwezig: Hilde de Baack, Caren Rikkert , Marieke van Gelder, Kirsten de Kok, Angelique
Moinat, Esther Schepers, Loles Bobo Ruiz
afwezig:
Iris Doornbos (met kennisgeving)
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Opening en vaststellen notulen
De notulen van de laatste bijeenkomsten van vorig jaar zijn nog niet
doorgenomen. Kirsten en Caren zullen dit doen. Daarna komen ze op de site te
staan.
Ter info: De notulen van de overleggen met Loles komen op de site, de
overleggen met alleen MR niet.
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Begroting
Loles licht de begroting toe. De MR keurt de begroting goed.
Veiligheidsprotocol
Iedereen heeft het protocol doorgenomen. De tips en opmerkingen die zijn
gemaakt, neemt Loles mee.
Schoonmaakmail
Loles erkent dat de MR ten onrechte niet is meegenomen in het proces rondom de
schoonmaakavond. Loles stuurt z.s.m. een mail naar alle ouders met daarin:
- Excuses, erkenning dat de stap te snel is gemaakt.
- Uitleg waarom tot deze beslissing is gekomen.
Deze conceptmail zal door beide geledingen van de MR worden gelezen en
eventueel aangevuld.
Rondvraag
Hilde:
- Hoe ervaren ouders de informatieavond aan het begin van het schooljaar? Dit
zetten we op de planning van februari.
Esther:
- De leerling vragenlijst voor de voortgangsgesprekken is niet actueel.
Bovendien staan er dubbele vragen in en sommige vragen zijn voor de
jongere kinderen nog best lastig. Bijv. Noem een paar voorbeelden. Kan deze
worden bekeken?
- Met de laatste oudergesprekken bleken de gesprekken van broertjes en
zusjes niet op elkaar aan te sluiten. Loles mailt ouders hierover. Daarnaast
wordt contact gelegd met Parnassys, zodat dit in de toekomst niet weer
gebeurt.
Caren:
- MR mail: Caren en Hilde ontvangen de mails. De e-mailadressen van
Marieke, Angelique, Iris, Esther en Kirsten zal Loles toevoegen aan het
account. Je krijgt dan automatisch in je eigen mailbox mails van
mr@geertgroteschool.nl
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6.

Onderwerpen voor een volgende keer:
- Veiligheidsprotocol: stand van zaken
- Medicijnprotocol
- Communicatie ouders richting leerkrachten
- Staking 12 december
- Jaarverslag
- Gebruik Whatsapp (klassenapp)  hoe gaan we ermee om?
- Ouderparticipatie
- Februari: evaluatie informatieavond
- Werkdruk binnen het onderwijs
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