Notulen MR-vergadering
Datum: 28-05-2019

Aanwezig:
Oudergeleding: Ivo van Alphen, llse van den Berg en Natasja de Vlaming
Personeelsgeleding: Marijke Sprokkereef, Els Hoogendam en Ingrid Monnee ( adviserend lid)
Afwezig MK: Leenke van Aken
Notulist: Natasja de Vlaming
1. Opening (19.00 uur)
2. Vaststellen agenda
De agenda hebben we tijdens de vergadering vastgesteld. Ilona zou tijdens dit overleg worden
uitgenodigd, maar dat is wederom niet gelukt. Zij zal voor volgend overleg (volgend schooljaar, 2309-2019) worden uitgenodigd om gang van zaken rondom de overblijf te bespreken.
Actiepunt Leenke: Uitnodigen Ilona van Dijk.
3. Vaststellen notulen
De notulen zijn goedgekeurd en kunnen op de website geplaatst worden.
Actiepunt Leenke: Plaatsen notulen op de website.
4. Actiepunten
Aftreedschema MR is verstuurd naar allen door Ingrid. Ilse en Marijke zijn aftredend, maar
herkiesbaar.
De enquête aan de ouders rondom schooltijden heeft er voor gezorgd dat de schooltijden blijven
zoals ze zijn.
5. Post
• Info MR, nr.1 – maart 2019
• Onze school nr.1 – maart 2019
• Naar school nr.1 maart 2019
6. Aftreedschema / nieuwe leden
Het aftreedschema is nu duidelijk. Ilse en Marijke zijn aftredend en herkiesbaar.
Actiepunt Ingrid: Voor de zomervakantie mededelen dat ouders zich kunnen aanmelden om zich
kandidaat te stellen voor de MR. Minimaal 4 weken voor de verkiezingsdatum.
Als er stemmen geteld moeten worden, dan zal dit worden uitgevoerd door Els en Natasja.
7. Overblijf
Ingrid geeft aan dat het prima loopt met de overblijf. Positief allemaal.
8. Klassenindeling
De klassenindeling zal er voor het schooljaar 2019/2020 zo uitzien:
De twee kleutergroepen: 2 x 16 leerlingen
Groep 3: 19 leerlingen
Groep 4/5 26 leerlingen
Groep 6/7 23 of 24 leerlingen
Groep 7/8 23 of 24 leerlingen
Allen akkoord met deze indeling.

9. Schoolplan 2019 vaststellen
Nieuw schoolplan voor 4 jaar.
Ivo geeft nog tips om het schoolplan meer profilerend neer te zetten!
Actiepunt Ivo: punten aandragen voor Ingrid.
10. Jaarplan 2019 vaststellen
Doorgenomen en vastgesteld.
11. Schoolgids 2019 vaststellen
Nieuwe schoolgids Hoeksche school.
Actiepunt voor allen: binnen een week (uiterlijk maandag 03-06-2019) (verbeter)punten aanleveren
aan Ingrid.
12. Ideeën Algemene ouderavond en informatieavond
Brainstormen over deze avond, zodat er zoveel mogelijk ouders aanwezig zullen zijn.
Motivatiebrief vanuit MR.
Actiepunt Ilse, Natasja en Ivo: motivatiebrief opstellen voor de ouders.
13. Mededelingen vanuit directrice
• Juf Jantine (nu groep 8) neemt eind dit schooljaar afscheid.
• Ingrid heeft 3 sollicitanten.
• Kinderen vrijdag 19 juli al vrij voor de zomervakantie. I.v.m. verbouwing in de school.

14. GMR nieuws
Er wordt een nieuwe Raad van Toezicht gekozen.
Het gaat nog steeds over de fusie met het voortgezet onderwijs.

15. Dalton nieuws
16. Rondvraag
Marijke: Els: Ingrid: Ivo: Vraagt nog naar de enquête over de schooltijden. Ingrid geeft aan dat een grote meerderheid
gekozen heeft voor het behouden van de huidige schooltijden.
Ook de vraag of er iemand niet hun kind op de schoolfoto wilde i.v.m. privacy. Maar dit was niet het
geval.
Ilse: Natasja: 17. Vaststellen volgende vergadering:
Maandag, 23-09-2019
18. Einde vergadering: 21:00 uur
Notulist volgende vergadering: Els Hoogendam

