Notulen vergadering MR Willemsparkschool
Datum: 22 augustus 2017
Aanwezig:
Oudergeleding: Roger ten Hagen, Sjoerd Hauptmeijer & Idsert Boersma
Leerkrachtgeleding: Marlous ter Haar, Aria Veen, Roshni Jhagru
Directeur: Ingrid Schumacher Elly van Bentem
Notulist: Roshni
1. Opening

De voorzitter, Roger, opent de vergadering om 18:30
2. Vastelling agendapunten
De agenda wordt opgesteld.
3. Vastellen notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering goed gekeurd na wijziging.
4. Mededelingen
 Juf Carmen is ziek en zal uit de MR stappen, zij heeft dit 3 jaar gedaan en juf Marlous
vervangt Carmen.Juf Ellenoor is met zwangerschapsverlof en wordt vervangen door juf Aria.
5. Bijgewerkte Besluitenlijst
6. Punten vorige MR
 Beleid TV kijken op school; Sommige groepen hebben een nieuwe, juf Roshni zal
inventariseren of de tv lijst van groepen nog klopt.
 De ouderbijdrage wordt dit jaar geïnd door administratiekantoor Groenendijk. Voor de ouders
zal er een brief komen waarin wordt verduidelijkt waar het geld voor wordt gebruikt. Niet alle
ouders betalen de ouderbijdrage en dit kan voor volgend schooljaar wellicht consequenties
hebben voor het schoolreisje.
 Het pestprotocol zal door het team besproken worden. Hierna komt er een concept voor een
nieuw pestprotocol en bekeken of een standaardmethode (weer) kan worden ingevoerd. Dit
wordt gemaakt door Roshni en Aria.
 De oudergeleding van de MR zal tijdens de informatieavond op 5 september ouders proberen
te verzamelen die zich inschrijven voor activiteiten. Elly zal de lijst rond mailen.
 Bij ziekte van de leerkrachten is het fijn als er duidelijk een stappenplan komt voor de
vervanging van deze leerkracht. Vervanging is voor nu gedekt. Wij kunnen bij ziekte juf Santa,
juf Els Westerveld, Wies (groep 5) of Aria inzetten.
 Incidenten registratie: Alle incidenten op het schoolplein moeten geregistreerd worden. Dit
wordt gedaan door Sylvia van Duin. Zij is de nieuwe conciërge en vervangt hierdoor Santa die
weer klassen assistent is bij de kleutergroepen.
Punten uit besluitenlijst:
 Visie op ict-besluitenlijst. Wij hebben op school nu 14 chromebooks (ipads) waarmee gewerkt
kan worden in de groep 3-8. Dit wordt over 2 weken in het team besproken.
 Tevredenheidsonderzoek: opkomst was summier, maar 25% van de ouders hebben deze
enquête ingeleverd. Elly en Ingrid zullen dit bespreken en komen hierop terug.
 De MR zal een cursus gaan volgen informatie volgt.
 Voor de sportdag zullen tijdig sportvelden worden gereserveerd door juf Christien en Elly.
Ouders mogen zelf ook informeren naar velden voor de sportdag om deze af te huren als
back-up plan.

7. instroomgroep
e
Waarschijnlijk rond de voorjaarsvakantie komt een 3 kleutergroep. Dit wordt anders dan andere jaren
namelijk een groep 2c.
Hierdoor komen kinderen die binnenstromen in groep 1a of 1b en hoeven hierna niet meer te wisselen
van groep. Groep 2 kan zich meer richten op groep 3 en voor de groepsvorming is dit prettiger. In de
volgende onderbouw vergadering wordt dit besproken.
8. Eventuele wensen MR inzake wijzigingen schoolgids.
Voor de nieuwe schoolgids zullen de MR leden eventuele wijzigingen en aanvulling aanleveren aan
Elly en Ingrid.
9. Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement MR en voorstel wijziging Reglement MR voor
de onder de HSV ressorterende school.
De reglement van de MR kan mogelijk verouders zijn, verzoek om deze aan te passen. Reglement
moet eerst door de GMR worden gelezen en besproken. Ingrid komt hierop terug.
Huishoudelijke regels MR:
Agenda word 10 dagen van te voren rondgestuurd.
4 bijeenkomsten per schooljaar.
Roger stelt de vergadering op en houdt de besluitenlijst bij.
Notuleren per tourbeurt. Liefst zo snel mogelijk op de site.
10. Rondvraag
Aria: Vraag van café 2005 om te zingen voor de opening van de kerstboom voor de zichtbaarheid van
de leerlingen. Dit zal door het team worden besproken.

Sjoerd: Vraagt of het gebruik van Klasbord een officieel communicatiemiddel is van de school. Is het
niet handig om 1 communicatie middel te gebruiken.
Alle klassen gebruiken klasbord voor info, foto’s.
Email: voor belangrijke informatie
De info komt wekelijks elke donderdag via de mail bij de ouders.

