Notulen MR-vergadering 4-7-2017
Voorzitter :
Notulist:
Aanwezig:

Judith Vermeulen
Judith van Otterdijk
Esther Jaspers
Hanneke Drouen
Voor schoolse zaken Sraar Berkers

Vergaderpunten:
1. Schoolse zaken (Sraar)
 Professionalisering: heel veel scholing gedaan in het team en allen succesvol
afgerond.
Terugkijkend een succesvol jaar.
 Entreetoets > boven verwachting gescoord
 Vervanging van Steffie > Jeroen Emonds, blijft een half jaar. Als Steffie er niet te veel
overheen gaat, redden ze dit precies voordat hij op wereldreis gaat.
 Jubilea, mooie dag..kinderen, personeel en oud-gediende hebben genoten van deze
dag!
 Laatste week Groep 8 volgende week afscheid met musical
 Donderdag nemen 3 leden van ouderraad afscheid, deze zijn inmiddels ingevuld.
Schoolgids
Nog niet af.. wordt nog toegestuurd, Geel gearceerde controleren en terugmailen
Zorgplan doen we de eerste vergadering in het nieuwe schooljaar
2. Notulen vorige vergadering 16-5-2017
Als er een afscheid gecombineerd wordt met een jubileum dan toch zorgen voor een
cadeautje voor de jubilaris en niet alleen voor de mensen die afscheid nemen.
Verder zijn de notulen goedgekeurd.
3. Notulen teamvergadering
11 mei geen opmerkingen
23 mei geen opmerkingen
4. Notulen studiedag
KELMOSO naar buiten toe allemaal hetzelfde communiceren, dus of allemaal niet kijken naar
de groepsindeling of allemaal wel. Misschien even met Elsendorp overleggen om 1 lijn te
trekken.
5. Notulen GMR
Geen opmerkingen

6. Notulen ouderraad
Er komen regels voor de lunchpakketjes. Er mag geen fris, chips en snoep mee genomen
worden. Er komen geen regels voor koek. Het is de verantwoordelijkheid van ouders om
kinderen gezonde voeding mee te geven.
7. Notulen ouderraad PSZ
Geen opmerkingen
8. Jaarplan 2017-2018
Studiemomenten personeel
wo 6 dec
do middag 23 nov
di middag 27 feb
vr morgen 30 maart (vrijdag voor Pasen)
ma middag 4 juni
ziet er goed uit!
9. Rondvraag:
Di 3 okt 20 uur 1e vergadering. We plannen dan de volgende vergaderingen, omdat dan pas
het jaarrooster bekend is
Een borrel plannen voor het volgende jaar! Dit mag ook op een ander moment dan in het
begin van het schooljaar.

