Notulen MR vergadering
Woensdag 8 november ‘17

Gezamenlijke MR vergadering OBS De Trekvogel en OBS Molenland

Datum:
Aanvang:
Plaats:

Woensdag 8 november ‘17
19.00 uur
OBS Molenland

1.

Opening

2.

Benoemen voorzitter, secretaris
Voorzitter: Yneke / notulist: Ina
Sabine vervangt Dorien.

3.

Evaluatie informatieavond fusie
Naomi: is niet aanwezig geweest, heeft niemand erover gehoord.
Marc:stoorde zich aan gebrekkige communicatie tussen Annet en haar adviseur. Enquête
werd eigenlijk niet genoemd, MR zou aan zet zijn. Marc vond dit storend.
Ook meldt hij dat hij van ouders van De Trekvogel terug gekregen dat het vooral over
Molenland ging en niet over De Trekvogel.
Yneke: positieve reacties gehoord. Via mail zeer positieve reactie. We waren tevreden over
de opkomst. Ook buurtbewoners, waren gerust over de bouw.
Ina: alleen reacties via Molenland vernomen, de avond is als goed ervaren.

4.

Continurooster-enquête
Er komt sowieso een enquête. De TSO op Molenland loopt niet naar wens, daardoor is er
snel doorgepakt richting afscheid nemen van huidige aanbieder en zoeken naar een
nieuwe aanbieder. Deze nieuwe aanbieder wil graag met ons meedenken en “meegaan” in
aanpak naar de kinderen toe. We willen structureel spel en sport gaan aanbieden, dus een
goede invulling van de tussenschoolse opvang. Leerkrachten gaan met de kinderen eten.
Sport en spel wordt door professionals aangeboden.
Als MR wachten we op de enquête van Peter en na beoordeling zal deze worden uitgezet
naar de ouders.
Marc vindt dat er in de enquête ook breder aan ouders gevraagd moet worden; of zij nog

zaken missen en/of ideeën hebben richting de nieuwe school.
Ina koppelt terug naar Annet dat we zo snel mogelijk een voorbeeld enquête willen, zodat
we er naar kunnen kijken. Moet er ook al vast iets in over de volgende ouderavond (hoe
gaat de volgende ouderavond er uit zien?).
Marc heeft nog punten n.a.v. het stuk dat op papier staat. Hij mailt deze nog door.
5. Verkeersveiligheid
Op de vraag aan alle ouders, die er begin dit jaar lag, om in een werkgroep
verkeersveiligheid plaats te nemen zijn geen reacties gekomen.
Vanuit de wijk Twistvlied zijn nog vragen over de veiligheid m.b.t. de Hoofdweg. Deze
liggen verder bij de directeur-bestuurder.
Op volgende ouderavond nog even aan ouders laten weten hoe het met verkeersveiligheid
is?
6. Tijdspad nieuwe MR
We kunnen nog geen nieuwe MR kiezen. Wel voorbereiden: oproep nieuwe leden/hoeveel
leden erin/concept reglement.
In april zullen we een oproep plaatsen, aangeven hoeveel mensen erin.
Annet verwacht geen wijzigingen in dit schooljaar die instemming van de MR nodig hebben.
Mocht dit wel zo zijn dan komt ze daarmee bij de MR.
7. Rondvraag- volgende vergadering-agenda-actiepunten
- Marc; zou graag zien dat de 21e eeuw skils terug te zien zijn in de naam van de nieuwe
school.

Actiepunten:

Wie

Punten volgende vergadering:

Enquête

Ina

Verkeersveiligheid - update vanuit bestuur.

Concept reglementen bekijken
zodat deze op volgende
vergadering besproken kunnen
worden.

Allen

Reglement MR

12 december volgende vergadering - 19.30 uur, locatie Molenland

