o.b.s. Noordewier
Meijmaweg 9A
9955 VC Rasquert
tel.: 0595 - 423825

Notulen MR vergadering
Datum: 23 januari 2018
MR leden: Marian , Anja, Barberdina (notulist) en Olga (voorzitter).
Aanwezig: Marian, Anja, Olga, Barberdina

1.

nr.
16.15 uur

Toelichting:
Verslag:
2. 16.30 uur
Toelichting
Verslag

3. 16.40 uur
Toelichting

Obs Noordewier

Onderwerp
Vaststellen agenda: na toevoeging van de twee volgende punten:
 Begroting 2018
 Engels
wordt de agenda vastgesteld.
Notulen vorige vergadering worden vastgesteld.
Mededelingen: geen
n.a.v. notulen: creatief circuit

Wie
Olga

Bijlage
Notulen

Status
- vaststellen
- vaststellen en n.a.v.
- informatief
-bespreken

Op 8 februari wordt het creatief circuit in het team besproken. De door de oudergeleding ingebrachte ideeën worden meegenomen.
Daarnaast zijn er ook al ideeën van andere ouders binnengekomen.
Engels
( punt dat nog staat van de vorige vergadering )
De vraag is: Vanaf welke groep wordt Engels gegeven en waarom?
Sineke legt uit:
De lessen op school worden gegeven in groep 7 en 8.
Eerder is niet haalbaar gezien het programma voor de groepen1 t/m 6. In die groepen is veel tijd en aandacht voor de (voorbereidingen op de)
basisvaardigheden.
In groep 1 t/m 6 wordt ingezet op: basisvaardigheden, sociaal-emotionele ontwikkeling en cultuur.
Een nieuw schooljaar-plan wordt geschreven en zal in 2019 gevolgd worden. In dit plan kan het Engels weer ter sprake komen.
Functioneren van de MR
Sineke
informerend
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Verslag

Sineke uit haar bezorgdheid over het functioneren van de MR en vraagt zich af of de MR die bezorgdheid deelt.
Ze neemt waar dat OG en PG gescheiden optrekken en is geschrokken van de toon van de vorige vergadering.
Er wordt verkennend over gesproken. Eén van de onderwerpen die naar voren komt is hoe te handelen bij verschil in visie.
In een latere vergadering zal dit besproken worden.

3 16.50 uur
Toelichting
Verslag

De bouw.
Sineke
informerend
Hoe is de voortgang? Lopen we op schema? Welke beslissingen worden binnenkort genomen.
 Op 24 januari gaat het team, samen met de leerkrachten van de Ichtus, meubilair bekijken dat staat opgesteld in de Tiggeldobbe te Winsum.
 Er moet een beslissing genomen worden over de aanschaf van touch screens. Ook hierin wordt getracht samen met het team van de Ichtus op te
trekken. Op 25 januari geeft AnneGre uitleg over deze borden.
 Sineke is bezig met een verhuisschema.
 De bouw ligt op schema.
 Er moet een besluit genomen worden over het beheer / exploitatie . Dit besluit moet worden genomen door de bestuurders. Sineke zoekt uit of
de MR hier formeel een rol in heeft.
Gmr
Olga
informerend
 Bijzonderheden voor de MR
 De begroting ziet er goed uit. Geen negatief resultaat.
 Data van MR cursussen zijn nog niet bekend. Olga geeft Marian onder voorbehoud op.
rondvraag
 Schoolreis is op 22 mei. Dit wordt op de Nieuwsbrief gezet.
 Staking 14 februari. De school is open maar er worden geen reguliere lessen gegeven. Ouders zal worden gevraagd om mee te denken / mee te
doen om er een gezellige en nuttige ochtend van te maken.
 Begroting 2018 wordt uitgedeeld en zal op de volgende vergadering worden besproken.
 Situatie bij de weg. Er is sprake van een onveilige situatie doordat ouders / oppas geen parkeerplaats vrijhouden voor de taxi’s. Oproepen op
Parro of in Nieuwsbrief helpen niet. Marian neemt contact op met de gemeente om te overleggen wat zij voor ons kunnen doen.
Als dit niet lukt kunnen we denken aan acties vanuit school bv. pionnen, Victor Veilig, kruisen op de weg.
sluiting

4. 17.00 uur
Toelichting
Verslag:
5 16.55 uur
verslag

6 17.00 uur
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