MEDEZEGGENSCHAPSRAAD O.B.S. DE KNOTWILG PAPENDRECHT
Notulen vergadering van 6-6-2016
Genodigden
Vic Michielse
Oudergeleding

Namens
Directie

Aanwezig
X

Jacco de Rave (voorzitter)
Melanie Verboon
Vanessa Timmer
Sonja Verschuren
Marieke Brouwer
Margreet van de Leeden

De Knotwilg
De Knotwilg
De Knotwilg
De Knotwilg
De Leilinde
De Leilinde

X
X
X
X

Personeelsgeleding
Margret van den Berg
Hester Rook
Yvon Reitzema
Ellen Menheere
Pieta Mos

De Leilinde
De Knotwilg
De Leilinde
De Knotwilg
De Knotwilg

X
X
X
X
X

Afwezig

X
X

NOTULEN:

Punt
en
1.

Onderdeel

2.

Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen

3.

Ingekomen stukken
Directie-aangelegenheden.
Formatie is besproken en gepresenteerd aan de MR.
De ouders worden volgende week maandag middels een brief
geïnformeerd. De ouders van wie de kinderen in de 4 e kleuterklas
zitten en verdeeld worden onder de andere kleuterklassen worden
alvorens deze brief persoonlijk geïnformeerd.

4.

Actie

Opening en vaststelling van de agenda
Voor Jacco zijn laatste vergadering en dan legt hij zijn functie als
voorzitter neer. Tijdens de vergadering zullen we kijken wie het
stokje van de voorzitter over wil nemen.

Verbouwing:
Alles gaat volgens planning, inmiddels hebben we een opa bereid
gevonden voor de opslag van meubilair. De oplevering is 1 Juli
1

2016. Daarna gaat de schoonmaakploeg erin zodat de groepen
weer verhuisd kunnen worden naar hun eigen lokaal en iedereen
voor de grote vakantie gerust op vakantie kan!
Einde schooljaar is het de bedoeling dat de Duindoornhof over
komt naar de Moerbeihof. Ook voor de gewenning van de kinderen
zou het goed zijn om bijvoorbeeld een extra keer te kijken.

5.

Veiligheid schoolpleinen
Helaas hebben we moeten constateren dat de veiligheid rondom
de scholen nog niet verbeterd is. Er wordt nog veel dubbel
geparkeerd, hard gereden.
De MR kan een brief schrijven naar Wethouder Joke ReuwerVerheij en een kopie naar de politie. Wethouder in Papendrecht
van verkeer. ( Jan Rozendaal )
Dit punt blijft staan totdat de brief klaar is.
Bij de Anne Frank is de gele streep doorgetrokken met behulp van
de gemeente i.v.m. de parkeeroverlast.
Vic zal met de directeur van de Anne Frank bespreken hoe dit in
samenwerking met de gemeente is verlopen.

6.

GMR
Donderdag 9 Juni 2016 is de volgende GMR vergadering.

7.

Rondvraag
- Is het nieuwe vakantie rooster er al? Ja, die is er al.
Staat inmiddels ook al op de website.
- Oude notulen aanleveren aan Marieke Brouwer
- Zijn de codes van Ambrasoft uitgedeeld wanneer je
halverwege het jaar instroomt? Antwoord is nee
- Pieta gaat navragen wat er van de kleuter sofware gebruikt
kan worden en dit naar ouders kan communiceren.
- Stukje voor de nieuwsbrief schrijven om zo de ouders op de
hoogte te stellen van de toetreding van de nieuwe ouders in
de MR en het aankomende vertrek van Jacco einde
schooljaar.
- Ouders zijn allemaal erg enthousiast over klassenbord.nl, dit
wordt op de plandag nog even besproken met het personeel
( 20 Juni 2016 )
- Hester maakt een vergaderplanning voor het nieuwe
schooljaar.
- Statuten voor de MR worden opgezocht en doorgegeven
aan de MR leden
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