Notulen SR/MR-vergadering
Datum: maandag 14 september 2015
Afwezig: Gepke
1. Opening
2. Onderwerpen te bespreken met MT
a. Voortgang continurooster :
Definitief tijdspad als volgt:
28 sept 2015 infoavond van 19.30 uur tot 20.30 uur. Ronald zal deze avond uitleg geven
middels een PowerPoint. Ouders kunnen op deze avond ophelderingsvragen stellen
29 sept 2015 enquête wordt aan alle oudste kinderen uit het gezin meegegeven
1 okt 2015 inloopmiddag waarbij ouders nog verhelderingvragen kunnen stellen (van
16.30 tot 17.30 uur)
16 okt 2015 uiterste inleverdatum voor de enquête
Okt/nov 2015 uitwerken, analyseren en bespreken van de resultaten van de enquête en
terugkoppeling geven aan de school en ouders.
De leerkracht geleding binnen de MR zorgt er voor dat Harry maandag op de hoogte
wordt gebracht van de meningen binnen het team.
b. Opstart groepen
Geen bijzonderheden. Er zijn geen zieken. Wel kunnen we spreken van een intensieve
start. Dit is mede veroorzaakt door het inspectiebezoek van dinsdag 6 oktober a.s..
Mogelijk dat hier ook een ouder-aanwezigheid vanuit de SR/MR gewenst is. Dit laten we
nog weten.
Ook zijn we intensief aan de gang gegaan met “De Vreedzame School”.
Jasmijn zal met zwangerschapsverlof gaan van november t/m februari.
c. Notulen 6 juli 2015
De notulen worden goedgekeurd.
d. Jaarverslag SR/MR schooljaar 2014/2015
Het verslag wordt goedgekeurd. Raymond zorgt dat deze op de site komt.
e. Actiepuntenlijst
3. Onderwerpen te bespreken met MR

4. Rondvraag
Ronald: Wat doet de school aan burgerschap en Engelse taal onderwijs. Dit komt volgend
schooljaar op de agenda. Harry geeft een korte uitleg in de volgende vergadering.
Harry : OSG de financiële dienstverlener van Veldvest is failliet. We zullen dus ook de
financiële rapportages van onze school van een ander bureau gaan ontvangen. We moeten
alert zijn dat we de sturingsinfo die wij nodig hebben nog steeds krijgen.
Harry : Er komt een nieuw speelwerktuig op het schoolplein. Dit omdat de oude versleten
was en gevaarlijk begon te worden.

5. Sluiting
Om 22.00 uur sluit de vergadering .

Actiepuntenlijst:
Afspraak

Onderwerp

Wie

Vergaderingen schooljaar 2015 – 2016:
- 19 oktober 2015
- 23 november 2015
Rooster 2016 volgt z.s.m. Raymond doet een voorstel.

Wanneer

