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Hieronder in grote lijnen de hoofdlijnen die afgelopen schooljaar besproken zijn in de MRvergaderingen. Voor meer details zie de notulen.
De MR bestond dit jaar uit de volgende leden met de genoemde taken:
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Professionalisering MR
In 2017 hebben wij als speerpunt aangenomen dat de MR verder geprofessionaliseerd moet
worden. Zakelijker/formeler/strakker vergaderen. Wij hebben in het afgelopen jaar daar goede
stappen ingemaakt. Afgesproken is dat er meer communicatie naar achterban middels weekbericht
zal plaatsvinden. We gaan daar in de toekomst verder aan werken.
Verkeer
Het verkeer rondom school is vaak ter sprake geweest, evaluatie hoe de status op dat moment was
en nieuwe ideeën proberen te vormen. Dit blijft ook regelmatig terugkeren op de agenda.
In juni heeft de verkeersgroep de plannen en aanpassingen gedeeld met de MR.
Samen met VVN, gemeente, politie, directie is er contact geweest en is aangegeven wat nodig is: Kiss
& Ride strook, zebrapaden, fietsenstallingen, verruiming openingstijden.
Ouderbijdrage
Hoeveelheid en communicatie hierover blijft een lastig punt.
Het geld wordt geïnd door Athena, maar al het geld gaat naar Widar
In de communicatie spreken we nu af: een keer per jaar een algemeen stukje, en als mensen inzage
willen hebben, dan via Dineke het document voorleggen en toelichten.
Huisvesting / groei school
De MR heeft hier vaak over vergaderd, en samen met de directie mogelijkheden besproken.
In 2017 zijn de tijdelijke units geplaatst voor 3 jaar om de krapte eerst op te lossen.
Nieuwbouw eventueel samen met Parcival blijft erg wenselijk.
Niet verder groeien dan twee stromen.
Aannamebeleid
De wachtlijst en het aannamebeleid en hoe daar mee om te gaan is vaak als onderwerp
meegenomen in de mr vergaderingen.
GMR

Onze bijdrage aan de GMR is de laatste tijd erg slecht geweest, wij proberen hier verandering in aan
te brengen, maar de afstand blijft een groot probleem. Digitaal (middels Skype) is voorgesteld, maar
niet van de grond gekomen.
Begroting
MR mag instemming geven op deel ouderbijdrage. De MR heeft ingestemd met de begroting.

Vakantieplanning
De meeste vakanties liggen vast, behalve een gedeelte van de meivakantie. Twee weken mei- of ook
een junivakantie. In de MR is gekozen voor een juni vakantie.
Geen inval leerkrachten
Vervanging bij ziekte is lastig, de pool is klein en als je te laat bent met aanvragen is de kans groot
dat er geen invalleerkracht beschikbaar is.

