Notulen MR vergadering van 10-12-2015.
Aanwezig: Rob, Gabry, Lisette, Bea (notulist)
Afwezig: Iris.
1. Notulen vorige vergadering.
Notulen worden goedgekeurd en kunnen op de website geplaatst worden.
2. Communicatie ouders/leerkrachten.
Rob geeft aan nog nauwelijks aangesproken te worden door ouders wat betreft communicatie
tussen leerkrachten en ouders. Mededelingen worden op de app geplaatst, dit zorgt ervoor dat
ouders tijdig geïnformeerd worden.
3. Mededelingen vanuit school.
Pietendiscussie: de Sintcommissie heeft besloten om mee te gaan met het Sinterklaas journaal.
Er zijn vanuit ouders veel positieve reacties gekomen over de intocht van Sinterklaas op school.
School heeft een kort stukje op de app geplaatst met betrekking tot de pietendiscussie. Dit naar
aanleiding van vragen van ouders of kinderen wel of niet geschminkt als Piet naar school konden
komen.
De participatie van ouders in de werkgroepen verloopt naar tevredenheid.
Roos is de nieuwe leerkracht voor groep 4, zij vervangt Iris tijdens haar zwangerschapsverlof.
De website blijft gekoppeld aan de app, zodat alle ouders (ook zonder schoolapp op de
smartphone) geïnformeerd blijven.
Mogelijk wordt de nieuwsbrief in de toekomst uitgefaseerd. Dit is afhankelijk van de reacties van
de ouders op de app. Voorlopig wordt de huidige werkwijze voortgezet.
De website wordt gebruikt tijdens de verkiezing voor nieuwe MR leden.
4. Jaarverslag 2014-2015.
Alle MR leden lezen dit verslag door. Wanneer er aanvulling/opmerkingen zijn dit z.s.m. via de
mail doorgeven.
Het MR reglement van de RVKO.
Na de bestuurswijziging kan het MR reglement van de RVKO volledig toegepast worden op de MR
van de Müllerpier. Dit reglement staat op de website.
5. MR verkiezingen 2016.
Gabry geeft aan zich niet herkiesbaar te stellen voor de nieuwe MR. Rob heeft dit al eerder
aangegeven. Er moeten kandidaten gezocht worden voor de tweekoppige oudergeleding van de
MR.
Rob gaat ouders benaderen om deel te nemen aan de verkiezingen.
Leerkrachtgeleding denkt ook na of zij ouders weten die geschikt zouden kunnen zijn om toe te
treden.
Gabry en Bea nemen plaats in de verkiezingscommissie, daar komt nog 1 ouder bij die geen
kandidaat is.
Bea zal een ouder uit haar klas benaderen of hij plaats wil nemen in deze commissie.
Er komt een voor aankondiging over de verkiezing in de nieuwsbrief en op de website. Lisette
schrijft hier een stukje voor.
Aan Leen wordt gevraagd of er een mailadres kan komen voor de verkiezing van 2016.
Gabry past de lijsten aan wat betreft:
Werving en kandidaatstelling
Draagvlak en ondersteuning
De verkiezing en de uitslag.
Acties:
• Rob gaat ouders benaderen of zij zich kandidaat willen stellen.
• Bea benadert ouders of hij/zij plaats wil nemen in de verkiezingscommissie.

• Lisette schrijft stukje in de nieuwsbrief over de komende verkiezingen.
• Bea vraagt aan Leen of hij een mailadres wil maken voor de verkiezingen van 2016.

