Notulen MR-vergadering 3 oktober 2016
1. Opening
Roeli opent de vergadering.
Afwezig: Annelise Sprenger en Marijke v.d. Gaag.
Een speciaal welkom voor Merel, ons nieuwste lid.
2. Notulen vorige vergadering vaststellen
De notulen van 14 juni worden nog meegestuurd en volgende keer bekeken.
3. Mededelingen
Gijs: Ik stop ook met de MR, net als Annelise.
Nick: de goedgekeurde notulen moeten naar Marieke, zij zet ze op de site.
Nick: Wat is de ervaring van de ouders wat betreft de Pieter van Asch? Er wordt een aantal
dingen genoemd: leuk, goede sfeer, auto’s lastig. De ouderwerkgroep gaat vooral over de
verkeerssituatie en het teruglopen met de kinderen. Daar zou een evaluatie over wenselijk
zijn. Besloten wordt dat er een evaluatie/enquête uitgaat na de herfstvakantie. Verder wordt
er na de herfstvakantie gekeken hoe het verder gaat met het brengen van kinderen naar de
hoofdlocatie. In de nieuwsbrief wordt de enquête aangekondigd.
TLIM: Het team heeft een aantal bijeenkomsten gehad. Anne zou een voorlichting willen
geven aan de MR en de OC. De vraag van de OMR: hoe zit het met de besluitvorming en
invloed op de school? Er komt een minder theoretisch stukje in de nieuwsbrief. Annelise wil
namens de ouders in het lighthouseteam.
4. Bespreekpunt 1: Evaluatie astronautengroep en het meergaafdenbeleid
Dit punt wordt verzet naar een andere vergadering omdat er geen voorbereidende vragen
waren voor Sebastiaan.
5. Bespreekpunt 2: Verkiezingen oudergeleding, personeelsgeleding en voorzitterschap.
PMR: de opening is gevuld door Merel.
OMR: Er moet een stukje komen in de nieuwsbrief. Er wordt bij Naima nagevraagd of zij
ouders weet die geschikt zouden zijn.
Voorzitterschap: nog geen beslissing genomen over de nieuwe voorzitter.
Penningmeester: Er moet een nieuwe komen, we wachten tot we weten welke ouders erbij
komen.
Frank kijkt of er misschien leden bij moeten komen in verband met het leerlingaantal.
6. Bespreekpunt 3: Ondertekening schoolgids en schoolplan
Ouders tekenen voor gezien, met als kanttekening dat ouders weten dat er nog gewerkt
wordt aan verbetering van het schoolplan door de expertteams en het een werkdocument is.
7. Bespreekpunt 4: Komende agenda’s
- Stand van zaken verbouwing
- Update TLIM
- Stand van zaken schoolplan
- Update expertteams
- Invulling voorzitterschap/penningmeester
8. Actiepunten
 Notulen 14 juni meesturen met deze notulen
 Goedgekeurde notulen naar Marieke sturen





Enquête opstellen over de PvA
Invulling voorzitter en penningmeester
Frank kijkt naar het aantal benodigde MR-leden i.v.m. leerlingaantal

9. Sluiting en volgende vergadering
De volgende vergadering is op dinsdag 1 november om 19.30 uur op de locatie Pieter van
Aschstraat.

