MR
6 februari 2017
Aanwezig: Minet, Henny, Kitty, Roy,Helen, Mari.
Afmelding: Els
Minet sluit later aan.

01.Opening
Kitty opent de vergadering.
02.Ingekomen post en bespreking ingebrachte informatie
OR verslag:
-De oudergeleding van de MR krijgt geen OR-verslagen.
-Er ontstaat enige discussie over het schoolreisdoel: de Efteling. Waarom is dat verworpen?
Argumenten waren: te groot, onoverzichtelijk, veel water. Toverland is overzichtelijker en met
de nieuwe attracties, leuk voor jong en oud.
-De evaluatie van Sinterklaas gaat deze week plaatsvinden.
-Er ontstaat enige discussie over de vraag in hoeverre leerkrachten betrokken moeten worden
bij de nieuwjaarsdisco.
-Groep 8 gaat iets speciaals doen voor Prins Sen. Verplichten kan natuurlijk niet maar dat de
Bunders de Prins mag leveren is uniek en voor Sen is het natuurlijk geweldig als er zoveel
mogelijk klasgenootjes komen.
-Minet heeft laten weten het aantal acties nu wel even genoeg te vinden. Anders zijn we met
teveel zaken gelijktijdig bezig.
-Enkele ouders storen zich aan de herinneringsmail voor de ouderbijdrage. Zeker wanneer die
bijdrage al betaald is. Pas helemaal onderaan de mail staat dat de mail niet is voor mensen die
al betaald hebben. Dat kan simpel aangepast worden. Een betalingsbewijsje zou ook fijn zijn,
dan kunnen er geen misverstanden ontstaan.
Wel fijn dat alle betalingen nu via de bank gaan.
02.Directie info/antwoorden op vragen MR aan directie.
-De open dagen zijn geweest op de beide clusterscholen. De ouders die de scholen bezocht
hebben zijn enthousiast over beide scholen. Toch blijkt dan dat toch vaak de keuze valt op,
de zojuist gerenoveerde school, 't Heibosch. Die school heeft een wat frissere uitstraling. Zoals
het nu dus lijkt heeft de keuze dus echt te maken met het gebouw.
-Het fusieonderzoek is in gang gezet. Martijn Smoors en Job Christians gaan dit proces mede
begeleiden. Berry Tomas wil het proces echt niet forceren. Mochten ouders zeggen wij willen
niet fuseren en daar goede argumenten voor hebben dan moet daar rekening mee gehouden
worden. Het onderzoek moet leidend zijn.
-Een tijdpad voor dit proces moet nog vastgesteld worden.
-De MR zal ook nog betrokken worden bij dit proces. Hoe dat gaat gebeuren en welke rol de
MR daarin gaat spelen moet nog duidelijk worden.
-Roy en Kitty benadrukken dat ze graag vooraf de vragenlijsten van de enquête willen zien.
-Kitty heeft het over de leefbaarheid van de wijk. Gaat de school weg dan zal het met de
leefbaarheid in de wijk ook minder worden. De school zorgt voor levendigheid in de wijk.

03.ARBO
-Vandaag heeft tussen de middag een ontruimingsoefening plaatsgevonden. De oefening is
goed verlopen.
04.GMR
-Wij beschikken nog steeds niet over de inlogcodes voor de notulen van de GMR. Roy gaat
Riny,
onze contactpersoon voor de GMR, bellen.
05.Zaken voor advies en instemming
-De MR wil graag zo spoedig mogelijk helder krijgen welke rol we kunnen en moeten spelen in
het onderzoek naar mogelijke fusie.
06.Speerpunten
 Proces van clustering kritisch volgen.
 Nieuw: De rol van de MR bij een mogelijke fusie. (Kitty gaat zich hierin al verdiepen)
 Schoolresultaten blijven volgen.
 YAG blijven volgen.
 Implementatie van de nieuwe rekenmethode Reken zeker.
 Proces van invoering Hoorns model.
 De voortgang van Engelse les kritisch blijven volgen.
-Helen, Heleen en Sabine vormen samen de werkgroep Engels. Er is al overleg geweest. Minet
heeft de werkgroep gevraagd om met een visie te komen. Ze hebben de hulp ingeroepen van
Nique Kranenburg die dit mede gaat begeleiden. Ze hebben een afspraak voor overleg meteen
na de Carnavalsvakantie. De werkgroep wil ook graag diverse methodes onderzoeken.
07.Rondvraag
-Op dinsdag 20 juni, tijdens de laatste vergadering van dit schooljaar, nemen Kitty en Els
afscheid van de MR.
-Meteen na de vergadering in maart moet er gestart worden met de verkiezingen voor de
oudergeleding van de MR om tijdig kandidaten te werven.
10.Sluiting
Kitty sluit de vergadering.

