Notulen 13-11-2018
Aanwezig: Marcel (notulen), Ria (voorzitter), Sabine, Daniëlle, Daantje, Ingrid, Sannie en Annet
1. Opening
Ria opent de vergadering. Annet Versteegen zal zitting nemen in de MR. Zij zal de plaats
innemen die door het vertrek van Ingrid is vrijgekomen. Allen aanwezigen stellen zich voor.
2. Vaststellen definitieve agenda; extra agendapunten
 Communicatie in groep 6
 Hygiëne en stank toiletten
3. Notulen vorige vergadering; vastgesteld.
4. Ingekomen stukken
Geen
5. Informatie van de directie
 Stedenbouwkundige scenario’s voor omgeving school
o In school gesprekken geweest voor belangstellenden
o Begonnen met vier scenario’s. Nu zijn er nog twee over.
o De twee scenario’s worden nu in de Raad besproken
o Het gehele proces zal nog 4-5 jaar duren
 Schoolplan
o De opmerkingen van Daantje zijn meegenomen in de Revisie
o De MR is ok met het
6. Ontwikkelingen nieuwe kleutergroep
 Vanaf 1-1-2019 komt er een nieuwe kleutergroep bij
 Drie kleutergroepen waarvan er twee keer een groep 2 is en één keer ene groep 1
(ook voor nieuwe instroom)
 Het feit dat er nu twee groepen 2 zijn betekend niet direct dat er in het volgende
schooljaar 2 groepen 3 zullen zijn
 Nathalie zal de nieuwe leerkracht zijn. Zij zal beginnen op 1-12-2018
7. GMR





Ingrid blijft wel zitting houden in de GMR. Zij zal de MR van de Bernardusschool per
email op de hoogte houden
In de GMR is gesproken over het vervangingsfonds. Dit fonds wordt afgeschaft
Het opstellen van het nieuwe GMR regelement loopt stroef
De besproken punten staan in de notulen van de GMR

8. ICT




ICT is ook meegenomen in de begrotings besprekingen van de GMR
Groepen 7 en 8 zullen worden uitgerust met chromebooks. Elke leerling krijgt een
eigen chromebook
De Wifi van de school zal worden voorzien van een tijdsklok. Dit om gebruik buiten
schooltijden door de jeugd op het schoolplein te voorkomen

9. Extra punten
 Hygiëne toiletten
o Er worden vragen gesteld over de hygiëne van de toiletten op school. De
toiletten stinken heel erg. Dit is naast mogelijke hygiëne risico ook geen
mooie reclame voor potentiele nieuwe ouders
o De toiletten worden twee keer per dag goed schoongemaakt. Zeer
waarschijnlijk is de urine in de voegen getrokken en deze geur is niet weg te
krijgen. Er wordt gekeken naar mogelijke oplossingen


Communicatie groep 6
o Vanwege het verzoek van Celine om niet veel te melden over haar ziekte is
de communicatie rondom de afwezigheid van Celine lastig geweest.

10. Afscheid Ingrid
 Ria bedankt Ingrid voor al haar werkzaamheden voor de MR
 Ingrid bedankt op haar beurt weer de leden van de MR voor de goede
samenwerking
11. Rondvraag
 Ingrid vraagt of er dit jaar nog een groep 8 overleg zal plaatsvinden. Sabine geeft aan
dat dat dit jaar niet zal plaatsvinden

