MR

Notulen MR vergadering 07-01-2020
Aanwezig: Minèt, Hèlen, Sjoerd, Adil, Martijn, Anouska, Greetje
19.00u.-20.30u.
01. Opening en vaststelling agenda
Adil opent de vergadering met de beste wensen voor iedereen
02. Notulen vorige vergadering
• GMR status budget > Adil heeft nog geen reactie gehad van de GMR. Minèt
gaat dit maandag in het directieberaad inbrengen. Adil stuurt de mail, die
verzonden is naar GMR, door naar Minèt.
03. Ingebrachte onderwerpen/mededelingen directie
• Missie, Visie > Sjoerd ligt toe wat het team op de teamvergadering van 0612-2019 op gebied van missie en visie heeft gedaan. Het team gaat met 3
kernwaarden ( eigenaarschap, duidelijkheid en groei) die uit dit overleg zijn
gekomen verder aan de slag (visie)
• Bijpraten TO met Berry Tomas > volgt later dit schooljaar
• Mogelijke vertraging nieuwbouw Uilenbrink ivm vleermuizen? Sjoerd gaat
informeren en koppelt dit terug.
• Sjoerd overlegd met oudergeleding over manier om ouders te betrekken
tijdens het koffieuurtje op maandag 20-02-2020 (met ouders in gesprek
gaan over onze vernieuwde kernwaarden). Idee om op een laagdrempelige
manier ouders mindmaps laten maken (post-its)en deze zichtbaar binnen de
school plaatsen.
04. Ingekomen stukken/post(bus)
05. ARBO/ RIE
• ARBO > verslag van ARBO-inspectie 04-12-2019
• Brandweercontrole september 2019 ,wat waren de knelpunten, zijn deze
inmiddels verholpen> vluchtdeur aula/ verwarmingsbuizen aula en een deur
die niet goed sloot zijn wat ‘ lichte overtredingen’ die nog niet verholpen zijn.
• Temperatuur gebouw bij laag temperatuur > het was enkele weken geleden
te koud in de onderbouw. De verwarming is nagekeken en er wordt nu wat
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extra gepompt in het weekend. Het is wat verbeterd in ieder geval, dus dat is
fijn.
• Vandalisme nav vuurwerk (opendag banner vernield en glaswerk op grote
schoolplein)
Vragen aan directie > n.v.t.
Zaken voor advies en instemming
• Geen instemmingsstukken
Speerpunten
• Conceptvorming (toekomst) Bunders
• Schoolontwikkeling > stukje YAG-kennisgroep en Sociaal Emotioneel Leren
(SEL). Proefabonnementen zijn aangevraagd voor Kwink en voor de nieuwe
versie van De Vreedzame School. Dit wordt uitgeprobeerd in verschillende
groepen
Sluiting om 19.50 uur.

