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Item

Onderwerp

1.

Opening / vaststellen agenda
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom.

2.

Actiepunten / actielijst, Vaststellen notulen d.d. 17 april 2018
- Geen bijzonderheden. De notulen kunnen online.
- Het rooster van aftreden is doorgenomen. Er zullen wijzigingen in de
samenstelling van de MR komen. Eerstvolgende bijeenkomst meer
duidelijkheid.

3.

Binnengekomen stukken
- Een vraag over het continuerooster. Karin / Bastiaan zal de vraag
beantwoorden.

4.

Personeel
Bastiaan geeft een update over afwezigen en afscheid (Marja / Corrie) in het team.
Men is druk bezig met werving van nieuwe collega’s.

5.

Mededelingen
De Citoscores zijn bekend. De score 534,2 is niet zo heel hoog maar dit komt met
name door de weging / berekening. De school kiest er namelijk voor om álle scores
mee te laten wegen voor het gemiddelde.

6.

Formatie 2018 / 2019
Er komen schooljaar 2018 / 2019 totaal 15 groepen. De formatie (een aantal
concepten) zijn gedeeld en toegelicht. Het is nog een aardige puzzel en uitdaging om
ook de juiste bezetting te krijgen.

7.

Jaarrekening
Deze wordt doorgeschoven naar de jaarplanning.

8.

Plan digitale nieuwsbrief / schoolapp
Hier zit helaas weinig voortgang in.
Het gaat de MR uiteindelijk niet zo zeer om het middel (nieuwsbrief, welke app dan,
mail of brief) maar om het doel (verbetering communicatie).

9.

Project schoolplein
- Er moet een uitreiking komen voor de kinderen / groep die de meeste rondjes
heeft gelopen en/of het meeste geld heeft opgehaald.
- Het voornemen is nog steeds om in de zomervakantie het schoolplein op te
hogen. Er is contact geweest Johan van Putten m.b.t. project tegel eruit / redt
de bij. Wordt vervolgd.

10.

Prijs vaststellen en besteding TSO
Er komt vooralsnog geen prijsverhoging van de TSO. Er is een idee om iets extra’s
voor de kinderen te doen. Dit wordt tzt verder uitgewerkt. toegevoegd actielijst.

11.

Nieuws OR
Het komende lustrum (25 jaar) moet gevierd worden. Verschillende ideeën komen ter
sprake. Wordt vervolgd.

12.

Communicatie / PR, Methode Vreedzame School / Vreedzame Wijk
Het wijkmanifest voor de Vreedzame Wijk is door Ans Hartnagel onthuld. De
kinderwijkraad van de samenwerkende scholen De Horizon, Ontdekrijk, Pieterbas, en
De Tweemaster zijn hierbij aanwezig geweest.

13.

Mededelingen GMR
Het rapport stand van zaken en governance is met de MR leden gedeeld. De vacature
voor de OPR is gedeeld.

14.

Rondvraag
Komt de Plusklas het schooljaar 2018 / 2019 naar De Tweemaster? Het antwoord is
ja.

Sluiting
De eerstvolgende vergaderdatum is 28 juni 2018.

