Notulen MR Vergadering Krullevaar

Datum: 13 maart 2018
Aanwezig: Eline van Braam, Marjanne van Drie, Marjon Broekman, Dyane Kalvenhaar
Afwezig: Els van de Laar, Sjoukje Burgmeijer, Diane van Rossum
Volgende vergadering: 26 april 2018

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening (19:00)
Vaststellen notulen vorige MR vergadering (19:00-19:05)
Actiepunten vorige MR vergadering (19:05-19:10)
Status in de groepen (19.10-19.20)
20 jarig jubileum Krullevaar (19.20-19.50)
Schoonmaak door ouders (19.50-20.00)
Begroting MR en inkomsten (20.00-20.10)
Ontwikkelingen en nieuws (20.10-20.20)
Vaste agendapunten - indien relevant (en tijd genoeg)
Rondvraag (20:20-20:30)
Afsluiting van de vergadering (20:30)

1. Opening en welkom nieuwe MR leden
Voorzitter: Marjon Broekman
Notulist: Eline van Braam
2. Vaststellen notulen d.d. 28 september 2017
• Geen bijzonderheden, notulen akkoord.
• Langere afwezigheid Els wordt volgende week nader gecommuniceerd
3.
•
•
•
•

Actiepunten vorige vergadering
Punt 1 druk mee bezig
Punt 2, 4 en 6 zijn gedaan
Punt 5 wordt opgepakt
Punt 3 pakken we vanaf volgend schooljaar op i.c.m. luizenmoeders. 1 brief maken.

Actiepunten
Nr. Actiepunt
1
20 jarig jubileum – diverse actiepunten
2
Tekst website
3
Opzet maken brief om klassenouders en
luizenmoeders te werven
4
Rekening koptelefoons naar Diane
5
Schoonmaak verzoek voor einde jaar
6
Inventariseren besparingen voor MR
rekening

Wie
Allemaal
Marjanne
n.n.t.b.

Opgevoerd Deadline
20170928
20180327
20170313
20180125

Marjon
20180125
n.n.t.b.
20180125
Marjon/Eline 20180125
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4. Status in de groepen
• Annica Karst biedt vanaf week 11 2018 ondersteuning.
5. 20 jarig jubileum Krullevaar
Status
• Meeste zaken zijn inmiddels geregeld
• Aantal helpers zal nu rond 21 liggen.
• Idee voor donderdag: Pasen + ijsgoochelaar – checken bij Diane
Vervolg stappen
• Donderdagavond 22 maart (uitleg Daan aan iedereen) – Informatie via mail verstuurd.
• Na de voorjaarsvakantie beginnen met het knutselen/ versieren – thema feest/circus.
(Leerkrachten)
• 18 maart (zondag) versieren met ouders – wie aanwezig?
• Uitnodigingen maken (Ilka vragen?)
• Uitnodigingen: punten worden aangeleverd door Marjon.
• Kaartjes maken
Vragen
• Anita, Joyce, Jorn, stagiaire groep 6, stagiaire groep 5/7 voor aanwezigheid
• Havva vragen: via Jolande? (overblijfouder)
• Safaa: uit groep 7, wie?
• Aanwezigheid 18 maart (zondag, versierdag)
• Deltion/Windesheim nog vragen voor een fotograaf/cameraman voor tijdens het circus
• Begroting school / MR / OR
• Herinnering voor elk kind (USB stick, sleutelhanger, klok, mok?)
• Diane: ijsgoochelaar vragen
• Paasviering (Sjoukje, Anita) vragen omtrent activiteiten.
•

Bedankje voor de hulpouders bij het circus – Dyane pakt dit op.

6. Schoonmaak door ouders
• Voorstel: donderdag 26 april 2018 en dinsdag 17 juli 2018
• Vragen in het team wie dit wil coördineren
-

Eline van Braam

7. Begroting MR en inkomsten
• Even uitzoeken hoe de rekening doorgezet kan worden en bij welke bank. Punt voor een
volgende keer.
• Met Els bespreken hoe het geld bij de MR komt.
• Marjanne geeft aan dat de MR niet perse een aparte rekening hoeft te hebben. MR
gelden kunnen ook op rekening van school gestort worden en dat de MR het geld dat
nodig is voor de begroting dan krijgt van school. Hierover moeten de MR leden
beslissen.
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8. Ontwikkelingen en nieuws
• Els is hard gevallen met de fiets en haar herstel duurt langer dan gehoopt. Ze zal
voorlopig niet terugkeren.
• Marjanne vervangt Els gedurende haar afwezigheid. Ze heeft al kennis gemaakt met het
team, de leerlingen en de ouders.
• Annica Karst gaat het team ondersteunen op donderdag en vrijdag.
• Festival is teruggekeerd naar eigen gebouw, Doomijn is terug verhuisd.
• Weinig nieuwe aanmeldingen op de Krullevaar. Kijken of we de Grote Peuterdag nog
meer kunnen promoten in de wijk. Bijvoorbeeld middels een flyer en wellicht een
incentive, bijv. ophalen cadeautje.
9. Vaste agendapunten
• Geen tijd voor.
10. Rondvraag
• Marjanne geeft aan dat ze het vakantierooster van volgend jaar zal voorleggen aan de
MR.
• Over 2 weken beginnen met de formatie. Tijdens volgende vergadering zal dit ter sprake
komen.
• Vanuit een ouder is het idee geopperd om de school te versieren in het kader van de
lente. Dit vindt iedereen een leuk idee.
Actiepunten
Nr. Actiepunt
1
Opzet maken brief om
klassenouders en luizenmoeders te
werven
2
MR gelden / MR rekening
3
Vakantierooster 2018/2019 mailen

Wie
n.n.t.b.

Opgevoerd Deadline
20180125
Zomervakantie

Allen
MvD

20180313
20180313
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