Notulen MR vergadering d.d. 30 september 2014
Aanwezig:

Marischa van Baren (voorzitter), Maurice Gennotte, Etienne
Venhorst, Cécile Alewijnse

Afwezig:

Annette Wijnen

Notulant:

Cécile Alewijnse

1. Opening en welkom
Voorzitter Marischa heet iedereen welkom en opent de vergadering
2. Notulen vorige MR vergadering m.n. 1 juli 2014
Deze worden vastgesteld.
3. Mededelingen en ingekomen post
– Uitnodiging Interactieve sessie Transitieatlas; op dit moment vanuit de MR geen
interesse om hieraan deel te nemen.
4. Agendapunten MR
1. Jaarverslag MR 2013-2014: dit verslag zal Maurice ons nog doen toekomen en
wordt besproken tijdens de volgende vergadering, gepland op 2 december.
2. Schoolkalender: met de overgang naar een andere partij, drukker is er de nodige
vertraging opgelopen. De kalender kon helaas niet meteen aan het begin van het
schooljaar worden meegegeven aan de kinderen.
3. Open huis – 10 oktober
De opzet is iets anders dan vorig jaar. In de verschillende klassen zullen workshops
plaatsvinden. Deze week krijgen de leerlingen flyers mee naar huis en er volgt een
uitnodigingsmail.
Leuk nieuws; de school krijgt vanuit de St. Kinderpostzegels 2500 euro, plus twee
boekenkasten t.w.v. €1000! Etienne hoopt dat dit bedrag tijdens het Open huis kan
worden aangeboden door mevr. Hoofs. Het bedrag wordt aan de school toegekend
vanwege de speerpunten op het gebied van lezen en de jarenlange trouwe deelname
aan de actie kinderpostzegels. Voorwaarden; 't moet gevierd worden. Plus het geld is
bedoeld voor de aanschaf van boeken. Behalve de boeken voor op school, volgt er
ook een boek voor thuis. De kinderen krijgen een boekenbon, te besteden bij de
lokale boekhandel 'De Boekenwurm'.
4. Nieuw ingebrachte agenda punten
MR-lid en GMR-leden gevraagd.
Maurice schrijft een stukje voor de nieuwsbrief (van nov.?) rondom werving nieuwe
ouder voor de MR. Zijn 'looptijd' zit erop. Maurice kan zich evt. ook zichzelf
herkiesbaar stellen.
Marischa zal vragen aan Peter van Oppen om de oproep rondom een GMR-lid door
te sturen aan ouders.
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5. Rondvraag
Cécile: begroting conform afgelopen jaar opstellen? Ja.
Afscheid van Eef zal nog plaatsvinden.
Maurice: Is er al meer bekend rondom de startdatum van de nieuwe juf Véronique?
Momenteel nog niet.
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