Notulen Medezeggenschapsraad
Datum:
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:

31 oktober 2017
Bastiaan, Karin, Marieke, Marja, Marijn, Marnix, Nela, Vera
Marnix

Item

Onderwerp

1.

Opening / vaststellen agenda
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom.

2.

Actiepunten / actielijst, Vaststellen notulen d.d. 12 september 2017
Doorgenomen; punt 8 er zou nog snel een brief aan de ouders moeten komen. De
notulen kunnen online.

3.

Binnengekomen stukken
Er zijn geen nieuwe stukken binnen gekomen.

4.

Personeel
Bastiaan geeft een update over afwezige(n) in het team; zo is Tineke bevallen, komt
Michelle niet en Larissa wel weer terug.

5.

Mededelingen
- De nieuwe huisstijl is nu overal succesvol geïmplementeerd.
- VSO, ondanks dat er (nog) geen animo lijkt te zijn voor missende dagen wordt
er nu toch opgestart waardoor nu alle dagen aangeboden kunnen worden.
- De grote klussendag (vanuit MVO) is gestart. Diverse klusjes worden die dag
in en om het schoolgebouw opgepakt.
- Groep 2 en 3 wordt geëvalueerd en vervolgens uitgewerkt.
- Groep 8 is door het IJsselcollege uitgenodigd voor het “science project” wat ze
vervolgens aan hun ouder mogen presenteren.
- Het EU-fruit start vanaf 13 november 2017.

6.

Veiligheidsplan
Nog geen nieuw nieuws.

7.

OR
Er is een nieuw bestuur, te weten Christa is voorzitter en Patricia is penningmeester.

8.

Communicatie, PR en website
- De vernieuwde website is online.
- Het idee bestaat om spandoeken te laten maken die bij diverse toernooien
kunnen worden gebruikt.

9.

Project schoolplein
De werkgroep is opgericht en van start gegaan. Omdat er ontwikkelingen zijn voor het
ophogen van het schoolplein even afwachten wat de verdere uitvoerbare plannen zijn.

10.

Voortgang Vreedzame School / Vreedzame Wijk
Er is een bijeenkomst geweest voor alle ouders (bekendmaking). Nu is het doel /
noodzaak dit de nodige aandacht te blijven geven.

11.

Mededelingen GMR
Er is weer een uitgebreide en informatieve nieuwsbrief gedeeld.

12.

Rondvraag
Er zijn deze vergadering geen nieuwe zaken ter sprake gekomen.

Sluiting
De eerstvolgende vergaderdatum is 23 januari 2018 verplaatst naar 16 januari 2018.

