Notulen MR CBS Hoffenne

dinsdag 7 november 2017

Aanwezig: Bas v.d. Voort (vz.), Ruud van Houten (secr.), Dennis Lindemans, Tineke van der
Zwan en Ingrid Luk (directie) Afwezig:
1
Opening:
2
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 De voorzitter heet iedereen welkom
Notulen vorige vergadering
 Zie punt 8
 Voorlopige vastgesteld
Ingekomen stukken
 E-mail van een ouder over de verkorte lunchpauze, zie punt Nieuws vanuit de
directie
 Notulen GMR, ter kennisgeving aangenomen
GMR
 Veel discussie gevoerd over de verkiezingen
 De brief aan de ouders is verzonden
 Reglementen MR moeten aangepast worden. Let op namen etc.
Nieuws vanuit de directie
 Communicatieplan
o Via Parnassys, de leerkracht mailt de ouders /verzorgers. Er komt in de
toekomst nog een mogelijkheid via een App van Parnassys
o Klasbord, Dennis heeft gekeken. Dit kan een oplossing zijn, maar dan
moet je wel 2 systemen up-to-date houden.
o Voorlopig besluit is om via Parnassys te communiceren.
o MR zaken worden door Tineke met de ouders gecommuniceerd.
 Personeel, wij zijn weer compleet.
 Verlengde middagpauze
o Enquête, de einddatum om in te vullen is 8 november 2017
o Ongeveer 60% van de ouders heeft hem ingevuld
 PR Project er gaat geflyerd worden in Rijnsoever, nieuwe wijk bij de Estec.
Samen met de Speelbrug, gaat er een actie gevoerd worden. Er volgt een open
week begin 2018.
 Ingrid bespreekt met de andere directeuren in Noordwijk samen met het VO de
vakanties. Voor het schooljaar 2018-2019 is er waarschijnlijk geen aansluiting
met het VO. Het is lastig om aansluiting te krijgen.
 Nieuwe stakingsdag op 12 december 2017, de PO-Raad schaart zich hier
voorlopig nog niet achter. De directeuren hebben het voorgelegd bij het bestuur,
om te achterhalen wat de houding van het bestuur is.

6

Jaarplan
 Ingrid overhandigt evaluatie jaarplan afgelopen schooljaar 2016-2017
 Jaarplan 2017-2018 wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering
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Jaarverslag MR
 Typefout in aanhef jaar moet zijn 2016-2017. Dit is aangepast.
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Notulen publiceren
 We starten met de notulen vanaf het schooljaar 2017-2018
 Nieuwsflits wordt gehandhaafd
 Secretaris levert de goedgekeurde notulen aan bij de directie
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Verkiezingen
 In het reglement staat 2 medewerkers en 3 ouders, totaal 5 leden
 Bas van der Voort (ouder) stopt per 1 februari 2018.
 Besloten wordt om voor de oudergeleding kandidaten te werven, via de
nieuwsbrief in januari 2018.
WVTTK en rondvraag
 geen
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Sluiting om 22.05 uur

Vergaderflits voor nieuwsbrief
 Naast de nieuwsflits is besloten om de notulen vanaf dit schooljaar op de website te
plaatsen.
 De notulen van de vergadering van 19 september 2017 zijn goedgekeurd en worden
op de website geplaatst.
 Er wordt door de school gewerkt aan een communicatieplan
 De verkiezingen voor nieuwe leden van de GMR zijn uitgeschreven
 Enquête verkorte middagpauze
 Evaluatie jaarplan 2016-2017 is besproken
 Jaarverslag MR 2016-2017 is besproken
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