
Notulen Medezeggenschap Raad OBS Willem Eggert school

Vergadering gehouden op : 20 september2016

Aanwezig:    Nanda, Frank, Marieke,Wouter (voorzitter) en Mascha, Annelies, (notulist), 
Rob, Huub en Ellen

Afwezig:   Marije

   Notulen / agenda punten 20september

1 Mededelingen:
Ellen is het nieuwe lid, nu Monique is gestopt met de MR

 2 Reglementen, opgesteld door Frank:

Frank heeft het overzicht aan ons gemaild. De rode vlakken moeten nog naar ons inzicht 
ingevuld worden. Deze hebben we doorgenomen en worden naar Joke verstuurd voor 
akkoord. Daarna komen ze op de website van de MR.

 3 Rollen MR 2016/17:

Voorzitter: Wouter
Vicevoorzitter: Annelies
Secretaris: Mascha
Penningmeester: Frank
Notulist: Marije

 4 Vergaderschema MR:
Dinsdag 25 oktober
Donderdag 24 november
2017
Dinsdag 17 januari
Donderdag 9 maart
Donderdag 20 april
Dinsdag 16 mei
Donderdag 22 juni

 5.Status IKC (Joke)

Er zijn nog verschillende gesprekken met de diverse voorzitters, er is echter groen licht 
gegeven voor de intentieverklaring.
Hoe het IKC georganiseerd wordt : juridisch, financieel en organisatorisch is nog niet 
bekend.

Het doel van het IKC is betere begeleiding van het kind en stilstaan bij de "doorgaande 
lijn" (peuter, kleuter, bovenbouw). En belangrijk is de doorgaande lijn tussen school en 
opvang en overblijf. 



De ouderpeiling is uitgezet,het MR advies is er in verwerkt.

Zorgen om de TSO:vanwege wisseling van de vrijwilligers. Op de bovenbouw is er een 
pedagogisch medewerker erbij gekomen.

Vreedzame school is het bindmiddel. 
Ellen geeft aan wanneer de volgende IKC vergadering plaatsvind. MR kan punten 
aangeven.

 Als MR zijn wij  het eens met de intentie echter,er moet nog wel officiële goedkeuring 
vanuit de MR plaatsvinden op tal van zaken zoals :organisatie, financiën en juridische 
ophanging. 

 6 Info-avond (Joke)
Deze gaat niet door, dit is ook al bekend bij de ouders d.m.v. de nieuwsbrief.
Om de ouders beter te bereiken is er een start/kennismaking gesprek met de leerkracht,  
ouders en leerling om meer duidelijkheid te krijgen over wat er allemaal plaatsvind tijdens 
de schooldag van de leerling.
Hiermee hoopt de school de ouders beter te bereiken.

 6 Ouderpeiling
De peiling is alleen om een duidelijk beeld te hebben hoe de ouders denken over het 5 
gelijke dagen rooster.De uitslag hiervan is NIET bindend.
Het 5 gelijke dagen rooster is bedoeld om de leerlingen meer rust te geven hoe de hele 
week verloopt.

Geen vragen meer voor de rondvraag.


