Notulen MR-vergadering OBS De Vlierboom
dd 04-06-2018
tijd: 17:00-18:00
1.   Opening
Vanwege de laatste vergadering waarbij Santa als (waarnemend) voorzitster heeft
gefungeerd, heeft Santa van de MR een boeket bloemen en passende woorden
ontvangen van de MR.
2.   Proces vacature directeur, terugkoppeling BAC
Er is erg snel na de sollicitatiegesprekken een geschikte kandidaat gevonden voor de
functie van directeur. De gekozen kandidaat (Vera Wesdorp-van der Sar) zal per het
nieuwe schooljaar in dienst treden, maar tot die tijd zal er nauw contact zijn tussen
Wim en Vera om alles over te dragen en om Vera voor te bereiden op haar nieuwe
functie. Hierbij zal Vera ook een aantal maal aanwezig zijn op school.
3.   Begroting, formatie; stand van zaken
Monica blijft adjunct en IB, Rachel gaat 1 dag minder werken en zal enkel voor de
klas komen te staan.
Hierdoor zijn er staan er 6 dagen open voor volgend jaar, 2 dagen voor vacature en 4
dagen ivm ziekte.
De inschrijvingen laten een stijgende lijn zien, mogelijk resulteerd dit in een extra
kleutergroep halverwege het schooljaar.
Vacature op de website van DHS?
4.   MR-verkiezingen na de zomervakantie
Dit agendapunt komt te vervallen.
5.   Ouderbetrokkenheid, samenwerking Ouderraad, klassenouders
Het plan is klaar en gereed om verspreid te worden naar de huidige en toekomstige
ouders via de mogelijke kanalen, zoals de schoolgids en de website.
6. Handboek veiligheid; BHV-cursussen
Wordt volgend schooljaar uitgerold en cursussen worden dan gegeven.
7.   Planning volgend schooljaar
Planning wordt zsm aangeleverd aan de MR.
Maandag 3 september eerste MR-vergadering, daarna 6 wekelijks
vergaderen.
8.   Website & Facebook-pagina; stand van zaken
Volgend schooljaar, met de nieuwe directie, wordt dit een heet hangijzer
ook om de school te profileren. Voordat de zomervakantie begint dient de
website al goed te zijn.
9. Groene schoolplein, planning/uitvoering/financien
Volgende week wordt er een presentatie gehouden door de organisatie van de groene
schoolpleinen over het schoolplein.
Momenteel is er vanuit de overblijfregeling 20.000 euro beschikbaar
voor het groene schoolplein. Wel is de zaak om de overblijfregeling
tegen het licht gehouden wordt voor de toekomst.
10. Rondvraag en sluiting
-Kunst/cultuur
-Godsdienstonderwijs.
-Vaststellen notulen vorige vergadering
-Terugkoppeling kinderraad: waar lopen zij tegenaan?

punten volgend schooljaar:
-   overblijfregeling en uitvoering tegen het licht houden
-   invullen combi-functie concierge/administratie/overblijf
-   BHV-cursussen

