MR Notulen De Jutter 25-09-2019
Aanwezig:
School: Mariska Koelewijn, Leonie Rietkerk, Renate Passchier
Ouders, Robert-Jan Meinderts (voorzitter), Frederieck van der Ploeg (notulist)
Afwezig: Kim Veerman
Welkom aan iedereen. Er is een nieuwe samenstelling van de MR binnen de ouder-en
personeelsgeleding. Na het voorstelrondje worden de volgende punten besproken;
School heeft een belangrijke taak om dit jaar een rode lijn binnen de school te ontwikkelen.
1. Visie ontwikkelen:
Vanuit het team, stabiele basis, kaders aangeven. Visie op HB onderwijs is veranderd ten opzichte
van vorig jaar, nieuwe visie ontwikkelen. Gezonde school; meer aanwas. Er zijn investeringen
gedaan in nieuwe methodes. IPC verder ontwikkelen en 1 aanpak voor sociaal emotionele
ontwikkeling.
2. PR
Hoe komt de school naar buiten? PR is erg belangrijk om de school in de picture te zetten. Vanuit het
bestuur is er een goede samenwerking met een bureau, deze kan worden ingeschakeld. Belangrijk is
dat de communicatie binnen de school, naar de huidige ouders ook goed verloopt. Denk hierbij ook
aan kleine dingen zoals een startbrief en jaarplanning.
Leonie heeft binnenkort een gesprek met het bestuur over de PR.
3. HGW (Handelingsgerichtwerken)
Dit onderwerp wil de school bijwerken en verder ontwikkelen.

We lopen de MR jaarplanning van 2017-2018 door om te kijken hoe de planning van dit jaar eruit
moet komen te zien.
Communicatieplan:
Leonie stuurt benodigde stukken op tijd naar de MR. Als het nodig is komen we vaker bijeen.
De MR zorgt ervoor dat de notulen op de website komen.
De wens is er om een foto van de MR te maken, dit kan eventueel op maandag 14 oktober, dan komt
de schoolfotograaf.
Belangrijk vinden we dat er binnen de MR een open communicatie en vertrouwen is. Er wordt
vertrouwelijk omgegaan met de besproken onderwerpen.
Vaststellen jaarbegroting:
Er wordt nog gezocht naar een penningmeester, misschien is er iemand binnen de OR die dit kan
doen? Het nieuwe plan wordt opgesteld en is daarna op school in te zien.
Ouderbijdrage:
Was het genoeg in 2018-2019? Waar is het geld aan besteed? Wat wordt de nieuwe bijdrage?

Huisvesting:
Er is de laatste jaren weinig onderhoud geweest. Er komt weer een plan vanuit de Obodb. Er staan
een aantal punten op de wensenlijst zoals de ramen en zonwering.
Werkverdelingsplan:
Hierover heeft de PMR instemming. Dit is voor de zomervakantie geregeld. Leonie stuurt dit nog rond
naar de MR ter info.
Schoolgids:
Er wordt gewerkt met de website scholen op de kaart. De informatie hierop moet nog worden
aangepast. Hiervoor is het nodig dat eerst de visie van de school helder is. Het ontwikkelen van de
identiteit van de school is erg belangrijk!
MR vergaderingen:
19.30-20.00: zonder directie
20.00-21.00: met directie
21.00-21.30: zonder directie
Data 2019-2020:
6 november 19.30

Rondvraag:
Er is geld (opbrengst vanuit de papiercontainer) beschikbaar. Wie beslist waar dit geld aan besteed
gaat worden? School of OR? Leonie vraagt dit na bij OR en vorige voorzitter.
Welk beleid is er op sponsoring? Mag er een bordje in de speelberg komen van de plantenboer? MR
stemt in.
Actielijst:
Wie
Leonie

Frederieck
Renate
iedereen

Wat
Flessenpost oproep ouderraad
Zakboek WMS aanvragen
Werkverdelingsplan mailen naar MR
Protocollen vanuit Obodb in kaart brengen
Opbrengst papiercontainer OR of school?
Stukje flessenpost oktober, speerpunten MR
Jaarverslag 2019 opzoeken
Jaarplanning nalezen: volgende vergadering definitief

