Notulen

Medezeggenschapsraad
Datum:18-09-2014
Aanwezig: Robert Visser, Bouchra Zariouhi, Sasan Azarin,Marieke Gondrie,Hanneke Verzellenberg,
Saskia van Es , Jeroen Thijssen
Afwezig: Rachel Hoefnagels
Voorzitter: Marieke
Notulant: Saskia

Agenda
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5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Voorstellen Jeroen
Afscheid Hanneke
Ingekomen post
Mededelingen
Plaatsvervangend voorzitter
Regelement MR CJ
Koningsfeest
Rondvraag

Opening
Marieke opent de vergadering en heet de nieuwe directeur Jeroen Thijssen hartelijk welkom.

Voorstellen Jeroen
Jeroen stelt zich voor aan de MR leden en vertelt iets over zichzelf.

Afscheid Hanneke
Hanneke neemt afscheid na 5 jaar MR. Zij krijgt een bloemetje en na de koffie met gebak mag zij naar
huis. Hanneke bedankt!
Marieke vertelt dat Rene Verhaegh uit het team als nieuw MR-lid is gevraagd. De Mr-vergaderingen
gaan naar de woensdagavond. René wordt uitgenodigd voor de volgende vergadering

Toegevoegd punt
Notulen vorige vergadering: datum moet niet zijn 10-02-2014 maar 31-03-2014.
Robert stelt dat 2 vergaderingen daarvoor niet zijn geëvalueerd. Vanaf volgende keer staat dit weer
als vast punt op agenda, aldus Marieke.
Robert vraagt naar besteding GMR gelden: We gaan met de hele school een circusworkshop doen op
vrijdag 5 juni met als afsluiting een heuse voorstelling in Sporthal Eckart.

Ingekomen post
Robert, Rachel en Sasan nemen deel aan de startcursus Mr op 28-10-2014.
Jaarverslag SALTO ligt ter inzage.

Mededelingen
Formatie Saskia: tijdelijke uitbreiding van een jaar ivm vervanging Esther(ICT) en Bulent.
Taddy werkt nu vast op CJ voor Gerry.
WMK: Marieke vertelt wat WMK(werken met kwaliteit) inhoudt. Hoe vinden wij dat wij als school
functioneren! Op allerlei punten wordt dit door het team gescoord. Daar komen verbeterpunten uit
waaraan gewerkt gaat worden. Marieke stuurt het verslag naar de MR-leden.
BAPO Monique: va 19-09-2014 gaat deze regeling in. Monique is dan (bijna) elke vrijdag vrij.
Schoolplein: Jeroen vertelt dat het schoolplein opnieuw bestraat en ingericht mag worden. De
klimaatkasten mogen uit de klassen worden gehaald.

Plaatsvervangendvoorzitter
Saskia of René vervangt Marieke bij afwezigheid.

Regelement MR Cornelis Jetses
Marieke licht dit regelement toe bij vragen of onduidelijkheden. Marieke en Jeroen hebben dit
regelement in een Cornelis Jetsesvorm gegoten.
We zouden het fijn vinden als MR wanneer er een ouder extra bij de MR komt. Marieke schrijft een
stukje voor in de info namens de MR.
Robert stelt dat er dit jaar een eindverslag van de MR moet komen, zoals in het regelement staat.

MR gaat akkoord met het regelement. Het komt op de website te staan.

Koningsfeest
Het team heeft ervoor gekozen om het Internationaal kinderfeest en het Koningsfeest afgewisseld te
vieren. Het ene jaar Koningsfeest, het andere jaar Internationaal kinderfeest. Dit jaar Koningsfeest.
Voor berichtgeving over en invulling van die dag is een werkgroep opgericht: Bulent, Anouk en
Monique. We maken een rondje bij MR-ouders wat zij hiervan vinden:
Sasan: zou de ouderbetrokkenheid bij Koningsfeest net zo groot zijn als bij Internationaalfeest?
Bouchra: Jammer niet allebei de feesten elk jaar. Zeer enthousiast over Kinderfeest, kan niet
wegvallen dit jaar. Kunnen we datum zoeken later dan Koningsfeest voor Kinderfeest?
Robert: Ook zo en is Koningsfeest niet een veredelde sportdag?
Hoe gaan we het doen??
We gaan met deze punten terug naar het team en komen hier dus nog op terug.
Ook komt er nog de vraag van Sasan waarom er met Carnaval geen optocht meer is?
Marieke zoekt voor Sasan uit wie de Carnavalswerkgroep is en koppelt deze vraag terug naar hen.

Rondvraag
Robert: Ik krijg melding dat Rachel zich alsnog heeft afgemeld voor deze vergadering.
Om 21.45 sluit Marieke de vergadering.

