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Genodigden

Namens

Aanwezig

Vic Michielse
Oudergeleding

Directie

X

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

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

X
X
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

Afwezig

X
X
X
X
X

NOTULEN:
Punt
en
1.

Onderdeel

2.

Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen

3.

Ingekomen stukken
Directie-aangelegenheden.
Verbouwing gaat heel erg goed, zeker met de rust naar de
kinderen. Boren wordt bijvoorbeeld voornamelijk voor of na
schooltijd gepland of in de vakantie. Samenwerking verloopt
heel soepel. Alles loopt volgens planning. Volgende week gaat
de schoonmaakploeg er al in, er zal het hele weekend hard
doorgewerkt worden om de week erop te kunnen gaan
verhuizen.

4.

Actie

Opening en vaststelling van de agenda
Alle 4 nieuwe ouders aanwezig, vanavond vaststellen wie er toe
treden tot de MR

1

Architect is vandaag nog langs geweest, gaat nadenken over de
inrichting van de pleinen. De sponsor groep is volop winkeliers
aan het benaderen om zo geld op te halen.
Juridisch is de Knotwilg eigenaar van het gedeelte waar Wasko
in verblijft met de PSZ. De Knotwilg verhuurt dit aan Wasko.
Inpandig wordt ook de PSZ meegenomen in de verbouwing. De
ingang van Dribbel krijgt een eigen intree via hun speelplein.
Het gehele team werkt super goed samen, flexibel en
voorspoedig!
Helaas is erg weinig animo van ouders om te helpen met
verhuizen.

5.

Veiligheid schoolpleinen
Helaas hebben we moeten constateren dat de veiligheid rondom Vanessa
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 )

6.

GMR
Er wordt momenteel veel tijd & aandacht besteed aan de ICT.
We zullen iedere vergadering de hoogtepunten uit de GMR
bespreken / zo nodig toelichten.

7.

Rondvraag
Vanessa: Activiteitenkalender niet alleen met datum maar ook
met dag benoeming.
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.
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