MR Notulen – De Steenen Brug
12 december 2016 | 19.30 uur
Aanwezig
Gasten
Afwezig

: Peusie (namens directie), Manon, Nina, Iris (notulen), Annerieke.
:: Silke en Jennifer

1. Nina opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Rondvraag. Agenda wordt vastgesteld.
3. Er is geen ingekomen of uitgegane post.
4. Notulen van 17 oktober worden goedgekeurd. Peusie draagt zorg voor online publicatie.
Annerieke en Silke zijn niet naar de MR cursus kunnen gaan. Maar willen dit wel nog in de toekomst gaan
doen. Peusie heeft navraag gedaan bij treintje/bengelkes over hun pedagogisch beleidsplan en dit is terug te
vinden op hun site.
5. Agendapunten vanuit de directie:
a. Vooraankondiging tevredenheidsonderzoek. Peusie zou het erg fijn vinden als zoveel mogelijk mensen het
tevredenheidsonderzoek invullen. Ze gaat kijken of het haalbaar is om voor de personeelsleden tijd vrij te
maken onder schooltijd om dit in te vullen. Voor elke geleding van de schoolorganisatie zijn de vragenlijsten
anders. De leerlingen vanaf groep 6 gaan ook deze vragenlijsten invullen onder schooltijd.
Peusie zal de resultaten verwerken in een verslag met speerpunten voor de schooljaren 2017-2018.
b. Begroting. De begroting is besproken en toegelicht door Peusie.
c. Vakantierooster 2017/2018
Het vakantierooster is besproken en we hebben nog 19.30 uur over om zelf in te vullen.
We hebben nu vastgesteld dat we 6 december als een vrije dag inplannen voor de leerlingen. De resterende
vrije uren voor de leerlingen moeten we nog invullen (15.30 uur)
6. Actielijst
7. Sluiting

1. Actielijst
Actie
Vraag aan GMR wat betreft terugloop in leerlingaantal op
stichtingsniveau en verhouding tot personeelsbezetting
stafbureau?
Info opzoeken over Ouders & Onderwijs; willen we ons hiervoor
aanmelden?

Wie
Lkr MR
geleding

Deadline
2016-2017

Silke

Ieder (nieuw) MR lid levert tekst aan ivm voorstellen op site van
De Steenen Brug onder kopje MR/past deze tekst eventueel
aan. Dit wordt naar Peusie gemaild.
MR cursus

Silke en
Annerieke

Novemberdecember
2016
December
2016

Silke en
Anneriek

2017-2018

Uitnodigen vrijwilligers TSO algemene infoavond

Peusie

2017-2018

2. Nina sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen.
Rooster van aftreden:
Leerkrachten
Iris Dijcks

Ouders
Annerieke Ray

2016-2017

Manon Rameckers

Jennifer Tigges

2017-2018

Nina Hennissen

Silke Skrotzki

2018-2019

MR-vergaderdata 2016-2017:
-

6 maart
29 mei
20 juni (bij Jennifer thuis: Schoenmakerstraat 22)
28 juni (etentje om 18.30)

