Notulen
SR/MRvergadering
11 oktober 2017
Nr.

Omschrijving:

Actie:

Aanwezig:
Veronique, Remco, Maaike, Simon, Mirjam, Hera, Annelies en Jolanda
1.

Opening:
Remco opent de vergadering.

2.

Rolneming/taken:
Agenda stond vandaag pas in UdB. Graag tijdig een definitieve agenda zodat deze op
de site en in UdB geplaatst kan worden. Agenda doorsturen zodat Annelies deze kan
plaatsen in de UdB en Guus op de website
Voorzitter: Remco
Notulant: op toerbeurt. Vooraf planning maken zodat duidelijk is wie er aan de beurt is.
Penningmeester is voorheen Guus geweest. Ons inziens lijkt het goed om Guus deze
taak te laten behouden. Dit wordt voorgesteld aan Guus door Jolanda.
Er wordt gekeken naar een vernieuwing in de rolverdeling/neming. Ook een goede
verdeling team en ouders is wenselijk. Hier wordt de komende tijd over nagedacht en
dan komen we hier op terug.
Remco stuurt huishoudelijk reglement SR/MR door. Dit wordt door alleen
doorgenomen voor volgende vergadering.
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4.

Schooljaar 2017-2018:
Topics voor vergaderingen
- Kinderadviesraad
- Schoolgids (Er wordt gesproken over een evt vernieuwing hiervan) en PR
- wie is de doelgroep
- waarvoor dient het / doel
- lay out
- GMR
Er wordt gesproken over andere topics waar evt waar behoefte aan is:
- verbinding met AC
- communicatie / informatie naar ouders en verbinding met ouders
- omgang met (zorg)leerlingen
Als we de onderwerpen verder verkennen merken we dat KiVa steeds de rode draad
achter deze onderwerpen zijn. We hebben eerder aangegeven dat een herhaling van
een themaavond over KiVa mnisschien zinvol is. Tevens voor de nieuwe ouders bij wie
KiVa miscchien nog onbekend is.

5.

6.

7.

Planning vergaderingen
Remco stuurt een datumprikker rond voor de planning van de vergaderingen.
Afscheid Lisan
Nu Lisan afscheid neemt van de SR/MR is he wel belangrijk dat we de verbinding
blijven zoeken met de AC. We plannen een borrel om het contact met de AC op te
starten, hierin kunnen we tevens afscheid nemen van Lisan als SR/MR-lid.
Remco informeert Lisan over dit plan.
Agenda volgende vergadering
- Kinderadviesraad:
Werkgroep komt met een stand van zaken en wat er nodig is om verder te kunnen.
- Schoolgids:
Kaderen wat we willen en plan opstellen. Daarnaast is het goed om ook eens naar de
website te kijken.

Opmerking [sB1]: Hebben we dit als
mogelijk zinvol bestempeld of gaan we
dit ook echt doen?

Remco

Remco

Opmerking [sB2]: Wat betekent dit
precies? Ik heb nog niks gezien.

Allen

Opmerking [sB3]: Hoe maken we dit
tot een concreet agenda punt. Wat
hebben we hier over afgesproken? Ben
ik kwijt

- Rollen / taken
Vooraf regelement SR/MR doornemen en feedback naar Remco sturen.

Opmerking [sB4]: Nog niks gezien.

Allen
8.

Mededlingen / rondvraag
Bij de leerlingentelling van 1 oktober kwamen wij uit op een leerlingenaantal van 199
ipv de voorafgestelde 201.

9.

Sluiting
Remco sluit de vergadering

