
Onderstaande notulen is een verkorte en beperkte versie. 

Datum: 1 februari 2017

Aanwezig: Melanie, Mirte, Sander (vz), Dennis (notulist)

Afwezig: - 

1. Opening en binnengekomen stukken 

Sander opent de vergadering.

Er zijn geen stukken binnengekomen.

2. Laatste notulen

Onderwerp ‘Schoolkamp’ van de vorige vergadering wordt nader toegelicht. Wat de MR 
betreft is het eerst de directie die een beslissing dient te nemen over voor welke 
groep(en) het kamp bedoeld is en afstemming zoekt met de AC over 
verantwoordelijkheden en uiteraard de financiën. 

Notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

3. Bepaling speerpunten 2017

Communicatie, ouderenquête, financieel inzicht, kwaliteit van het onderwijs.

4. Financiën

Schooldirectie wordt verzocht inzicht te geven in laatste stand van zaken.

5. Gym faciliteiten

Gym loopt nu goed. De terugweg vanaf Waterwin is voor sommige kinderen wel veel 
gevraagd. Het grootste probleem blijft het teruglopen. Mogelijke oplossingen worden met
de ouders van de betreffende klassen besproken. 

Bij de Oase gymmen nu 2 groepen.

Verzoek aan directie: duidelijkheid geven over het gymmen volgend schooljaar.

6. Verkeer en parkeren

Er is contact met de gemeente en de politie geweest over het parkeren en de 
verkeersveiligheid. De politie lijkt vaker te handhaven. Er is wel overlast van fietsers van 
de MAVO10. Schooldirectie bespreekt met de conciërge van de MAVO10 hoe die 
leerlingen op de gevaren geattendeerd kunnen worden.
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7. Communicatie

Nieuwsbrief wordt enkele keren per jaar aangeboden. Via de app Social Schools wordt de
dagdagelijkse informatie verspreid. Schooldirectie wordt geadviseerd om een 
smoelenboek te maken.

8. Onderwerpen van de AC 

Dit schooljaar heeft de AC al meerdere zeer geslaagde evenementen georganiseerd. 
Advies tot evaluaties met schooldirectie.

Verzoek tot financieel inzicht doen bij AC. Afstemming AC met schooldirectie over 
schoolkamp.
 

9. Personele aangelegenheden

Lerarenteam is volledig. Nieuwe leraren passen goed in het team. Advies aan 
schooldirectie om aandacht te blijven hebben op werkdruk.

10. Oudertevredenheidsonderzoek

MR verzoekt directie vooraankondiging in de aanstaande nieuwsbrief te doen en zou 
graag zien dat de enquête voor de volgende vakantie uitgaat.

11. Nieuwe RI&E

MR zal de directie verzoeken update te geven.
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