Notulen MR vergadering 30-10-2017
Start: 20.00 uur
Einde: 22.15 uur
Aanwezig: Ewald, Fred, Gio, Ingrid, Roeline, Wob
Afwezig: Karin
1. Opening en vaststelling agenda
Iedereen is akkoord met de agenda.
2. Vaststellen notulen MR vergadering 18 september 2017
Punt 4 van de actielijst: Het onderwijsmateriaal voor meerbegaafden is Acadin geworden. Roeline houdt
de actielijst bij vanuit de notulen. Verder geen opmerkingen. De notulen zijn vastgelegd.
3. Actielijst
De punten zijn besproken, afgerond of doorgeschoven naar een volgende vergadering.
Scholingsbehoefte plusgroep: samen met collega leerkracht van Elstar kijken naar de mogelijkheden van
Acadin. Het extra budget van de MR gaat naar de kinderraad. Zij mogen dit invullen. Gio bespreekt dit
met kinderraad.
4. Vaststellen vervolgacties vanuit de evaluatie MR (Tips en Tops)
Alle tips en tops zijn nogmaals kort besproken.
- Tijdig beginnen met de voorbereidingen verkiezingen (mei 2018).
- Van reactief naar proactief. Meer vooruit denken richting agendapunten/jaarplan. Op tijd info
inwinnen zodat punt in vergadering besproken kan worden. En breder blijven denken. Wat is interessant
en nuttig om in te brengen tijdens vergaderingen.
5. Agendapunten jaarplan MR
- Zichtbaarheid MR bij ouders: oren en ogen openhouden (bij het hek) en relevante zaken meenemen
naar MR of rechtstreeks naar directie. Eventueel een korte presentatie tijdens informatieavond, onder
het mom van 'we kunnen het niet alleen'.
- Sponsoring: er is de sponsorloop voor een goed doel. Het opgehaalde geld gaat nu naar het goede
doel. Eventueel een gedeelte voor school reserveren om bijvoorbeeld een specifieke activiteit zoals
excursie naar Amsterdam Achterhuis van Anna Frank te kunnen organiseren.
Kun je ouders/bedrijven benaderen voor sponsoring van school gerelateerde zaken. 'De club van 50',
moet er wel een concreet doel zijn. Sunte Werfert in Elst heeft dit; wat zijn hun doelen, hoe wordt het
gefinancierd/uitgegeven en verantwoorden?
- Brede school/informatie over huisvesting: stavaza, we zijn geen brede school. Skar huurt locatie van de
Kameleon. De opvang in het oude Meander gebouw moet weg. De Meeuwenberg heeft geen
groeimogelijkheden. Gio is in gesprek met gemeente (mbt financiering) en architect om met Skar te
kijken naar een samenwerking. Gio houdt ons op de hoogte.

- GMR notulen en agenda
- vakliteratuur: ligt nu bij Wob. Wordt weer doorgegeven.
- tevredenheidsonderzoek evalueren
6. Pestprotocol
Zit op dit moment niemand in.
7. WVTTK
- Oktobertelling: goed nieuws, een lichte groei ten opzichte van jaar. Binnen Batavorum is de Kameleon
een van de twee scholen die groeit.
- Datum etentje is 7 september 2018
8. Vaststellen agenda volgende vergadering op maandag 4-12-17
- Vaststellen Arbo meerjarenplan
- Begroting 2018
- Evaluatie Pestprotocol
- GMR agenda en notulen
- vakliteratuur
- schooljaar plan informatie
10. Sluiting om 22.15 uur

