Agenda vergadering
Betreft:
□ Teamvergadering
 OB
 MB
 BB
X Vergadering medezeggenschapsraad
Vergadering ouderraad
Datum bespreking: 4-07-2017
Plaats bespreking: Rijen
Aanwezig: Claudia, Mieke, Joris, Sven, Karin en
Amy
Marco is om 20.00 aangesloten voor de rondvraag
en borrel.
Punt.:
Opening 19.00u
1

Opgesteld door: Karin Leeggangers en Amy van
Beers
Afwezig :

verslag:

2.

Uit de vorige notulen:
- Navragen eerst volgend oudertevredenheidsonderzoek. Wat voor invloed
kunnen wij hier nog op uitoefenen?
Graag zouden wij vragen willen inbrengen die aan ouders gesteld worden. Welke
wordt er afgenomen WMK of scholen met succes? Voor wanneer moeten we die
vragen inbrengen?

3

Ingekomen post / mededelingen
Mieke heeft navraag gedaan bij de OR over het bedrag van de schoolfotograaf.
De schoolfotograaf neemt een pakket af de bij de ontwikkelaar en dat zijn vaste
tarieven.
Mieke koppelt dit terug aan Jeroen en de schoolfotograaf.
Schoolgids en schoolkalender zijn akkoord.

4

GMR
Geen opmerkingen.

5

RIC+ Ziekteverzuim
Herman afwezig. Punt komt volgend jaar terug op de vergadering.

6

Jaarplanning MR 2017-2018
Bespreken en vaststellen.
Er zijn wat aanpassingen gedaan.

cbs de vijf eiken - rijen

actie:
Amy

8

Communicatie
Begin van het schooljaar hebben we het met de MR gehad over dat we duidelijker
moeten communiceren naar ouders. We hebben een aantal keer in de nieuwsbrief
een stukje geschreven vanuit de MR. Ons mailadres staat in de schoolgids.
Volgend schooljaar willen we ervoor zorgen dat er in iedere nieuwsbrief een stukje
komt vanuit de MR.
Vorige week woensdag waren er helaas maar weinig ouders aanwezig bij het
gemeentehuis. Hoe is dit gecommuniceerd naar ouders? Dit moet echt beter.
Als school moeten we ervoor zorgen dat ouders hierbij nog meer betrokken worden,
dit kan door beter te communiceren.

9

Huisvesting
Vorige week woensdag is er een commissie vergadering geweest bij de gemeente.
Hier hebben Arnoud en Claudia een betoog gehouden voor extra vierkante meters.
De partijen stonden hier positief tegenover. In oktober/ november komen ze hierop
terug met een nieuw voorstel.

10

Evaluatie MR 2017-2018
We zijn tevreden over hoe het jaar verlopen is.

11

Rondvraag
Mieke: Esther en Margriet eventueel uitnodigen om iets te vertellen over de
breinbrekers en bij-werkers.
Marco: Is het een idee om de musical van groep 8 in de boodschap te doen?
Hoe komt het dat de formatie welke leerkracht welke groep gaat krijgen toch al bij
enkele ouders en kinderen bekend was?
Agenda punten / ACTIELIJST
Vragen aan Esther welk onderzoek er afgenomen wordt.
Terugkoppeling schoolfotograaf
Communicatie huisvesting bijeenkomst 28 juni terugkoppeling
Esther, Margriet uitnodigen breinbrekers, bij-werkers
Musical in de boodschap?

cbs de vijf eiken - rijen

Amy
Mieke
Claudia
Karin/ Amy
Sven

