Notulen MR-vergadering
Datum: 10-02-2020
Aanwezig:
Oudergeleding: Natasja de Vlaming, Marlies van der Stoep en Ivo van Alphen (v.a.
19.15 uur)
Personeelsgeleding: Marijke Sprokkereef, Leenke van Aken, Els Hoogendam en
Tobias Vermeulen (adviserend lid)
Notulist: Marijke Sprokkereef

1. Opening (19.00 uur)
2. Vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld en goedgekeurd.
3. Vaststellen notulen 10-12-2019
De verf voor het vriendenbankje wordt gesponsord.
Er is nog geen echt plan als het gaat om een doorgaande lijn op het gebied
van Dalton van KDV tot en met groep 8.
Verder geen op/aanmerkingen.
Vastgesteld en goedgekeurd.
Actiepunt Leenke: Plaatsen notulen op de website.
4. Overblijf
5. Actiepunten
6. Post
Cursusaanbod 2020 www.voo.nl/cursussen
Stukken GMR zie mail 6 februari 2020. Met name aandacht voor het stuk over
het integraal Personeelsbeleid [IPB].
7. Mededelingen vanuit directie
Tobias: wanneer komt wat op tafel? Denk bv. aan het schoolplan, de
schoolgids, de jaarplannen en de begroting.
Actiepunt Tobias: Kijken op vorige agenda’s/notulen in de map MR.

Ivo: Tot nu toe was het zo dat als iets klaar was, wij de voorzet te lezen kregen
voor op/aanmerkingen, maar tijdens het maken kun je als je input wilt ook van
te voren al iets ter tafel brengen.
8. GMR nieuws
Actiepunt Tobias:
N.a.v. blz. 9 IPB kijken of er elke dag genoeg BHV-ers op school aanwezig
zijn.
Kijken of er een RI&E aanwezig is.
Het regelen van een ongevallenregistratie beleid.
9. Dalton nieuws
Leenke: Er zijn kindgesprekken geweest a.d.h.v. de pauw die de kinderen
hebben gemaakt (voorblad Trots Op Map). Verder zijn we bezig geweest met
het blad Dit ben ik! en Mijn Plan.
Alle kinderen van groep 5 t/m 8 zijn bij de 10-minutengesprekken aanwezig.
A.s. woensdag is er een daltonbijeenkomst waar Tobias, Leenke en
(waarschijnlijk) Daphne heen gaan. Hier staan o.a. Portfolio en EDI op de
agenda.
Nationale Daltondag woensdag 18 maart.
10. Rondvraag
Marlies: Als er hulp nodig is bij het schrijven van plannen/beleid, dan wil zij wel
helpen.
11. Vaststellen volgende vergadering
De volgende vergadering is op dinsdag 14 april om 19 uur.
De notulist voor de volgende vergadering is:
12. Einde vergadering; streven 20.30 uur
De vergadering sluit om 20.15 uur.

