Notulen MR OBS De Overkant
Datum
Plaats
Aanvang

: 2 oktober 2018
: OBS De Overkant
: 20.00 uur

Aanwezig

: Casper, Leon, Lieneke, Maurits, Mirjam, Nelleke

Afwezig

:

Notulen
1. Opening en vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen Deelraad
Er zijn geen mededelingen vanuit de deelraad.
3. Mededelingen Bevoegd Gezag
De school is gegroeid met 5 leerlingen ten opzichte van het telmoment op 1 oktober vorig jaar.
Momenteel telt de school 151 leerlingen.
Bij het bestuur zal worden benadrukt dat dit het gebouw een knelpunt wordt met dit aantal
leerlingen.
4. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
5. Notulen vergadering dinsdag 4 september 2018
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
6. Jaarplanning deelraad
Maurits deelt een Model Jaarplan Medezeggenschapsraad. Deze wordt rondgestuurd, iedereen
maakt om beurten met ‘wijzigingen bijhouden’ aanpassingen. Mirjam start.
7. Schoolgids
De schoolgids is in principe klaar. Er wordt nog gewerkt aan een nieuw logo voor de school.
Nelleke gaat het gesprek aan met de vormgever om een planning af te spreken.
De wens is om de visie van de school in het logo en de schoolgids terug laten komen.
8. Klimaatbeheersing
De knoppen van de radiatoren worden vervangen.
De tijdschakeling van de CV wordt opnieuw, optimaler, ingesteld.

Er zijn nog geen afspraken gemaakt voor het plaatsen van de zonnepanelen.
Er is nog geen vervolgbrief gestuurd vanuit de personeelsgeleding aan het bestuur/interim
bovenschoolse directeur over de klimaatbeheersing. De personeelsgeleding heeft nog wel de
wens om dit te doen.
9. Schoolplein
Er zijn geen ontwikkelingen omtrent het schoolplein.
Dit onderwerp komt op de agenda voor de volgende vergadering.
10. Rondvraag
Leon verzoekt de MR mee te denken in het nieuw op te zetten huiswerkbeleid. Dit zal hij
rondsturen wanneer dit is afgerond.
Casper verzoekt een actiepuntenlijst toe te voegen aan de notulen.
11. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 20:30 uur.
12. Actiepuntenlijst
Wat

Wie

Brief naar bestuur

Personeelsgeleding

Streefdatum

klimaatbeheersing
Jaarplan

Deelraad (start Mirjam)

Vaststelling tijdens
vergadering van
november.

Afgerond

