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Amy

Notulen vorige vergadering:
Zijn goedgekeurd.
Uit de vorige notulen:
- GMR Notulen navragen de onduidelijkheden aan Myrthe: is gebeurd en toegelicht.
- Esther navragen uitslag tevredenheidsonderzoek: Laatste onderzoek was in schooljaar
2015-2016. Amy vraagt na vraagt na wanneer de volgende komt, daarna bekijken wat
we ermee kunnen.
- Teamvergadering 9 mei rondvraag: rapporten. Is ter sprake gekomen in de vergadering.
Er komt een werkgroep die zich hierover gaat buigen aankomend schooljaar. .
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Mieke,
Ingekomen post / mededelingen
Karin
Er is een mail binnengekomen vanuit een ouder over de hoogte van het bedrag voor
de schoolfoto.
We spelen dit door naar degene die hierover gaat. Mieke vraagt dit na bij Evelien.
Karin koppelt dit terug naar de ouder.
GMR
Er was een gezamenlijke avond voor MR en GMR leden.
Amy is hierbij aanwezig geweest.
Korte uitwisseling.
Vakantierooster
Mail vanuit Herman.
Per mail goedkeuring geven.
Sven
Formatieplan en huisvesting
Mail vanuit Herman. Formatieplan is goedgekeurd.
Vraag aan Herman: Wanneer wordt verteld wie welke groep krijgt en wanneer gaat
de groepsindeling naar buiten?
Karin, Amy
Oudervacature MR
Mail is uitgegaan, inschrijfdatum is verstreken. Er zijn drie aanmeldingen gekomen.
De drie ouders is gevraagd om een stukje te schrijven waarin ze zichzelf voorstellen,
zodat we verder kunnen met de verkiezingen.
Amy en Karin hebben een opzetje gemaakt. Dit is besproken.
De brief waarin ouders zich voorstellen met daarbij het stembriefje gaat uit op 1 juni.
Ouders kunnen stemmen t/m 8 juni. Vrijdag 9 juni worden de stemmen geteld.
Bekendmaking van wie het geworden is komt in de eerstvolgende nieuwsbrief te
staan.
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Overblijf
In de nieuwsbrief van 31 mei komt een stuk te staan over de afhandeling van
financiën van de huidige overblijf.
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Huisvesting
Wat is er besproken met de politieke partijen?
Alle politieke partijen waren aanwezig. Niemand was op de hoogte van de huidige
stand van zaken m.b.t. prognoses, m2 per kind etc.
Arnoud heeft het e.a. toegelicht. Er is gesproken over semi permanente en
permanente bouw. Budget voor permanente bouw is niet toereikend, dit heeft een
extern bureau in opdracht van Arnoud uitgewerkt.
Wordt vervolgd, het is nog afwachten wat het gaat worden.
Rondvraag
- Vervoer bij activiteiten: Er wordt weinig met de fiets gedaan, veel wordt met
auto gedaan. Vraag aan school/ leerkrachten: denk na over andere
vervoersmiddelen, te voet, openbaar vervoer, op de fiets.
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