Notulen 162STE bijeenkomst van de MR “de Triangel”
Op donderdag 12 september om 19.30 uur op De Overloop.
Aanwezig: Maud, Doris, Emma, Peter S, Marjolein, Esther
Afwezig: Peter W
1. Opening. Maud heet iedereen welkom.
2. Mededelingen en ingekomen stukken:
3. Verslag van de 160ste : Doris past deze aan en stuurt deze naar Peter S.
4. Concept Begroting ouderraad legt uit dat het overschot van afgelopen jaar
komt doordat er minder uitgaven zijn geweest voor schoolreisje en lustrum. Het
overschot zal nu gereserveerd worden voor een eventuele nieuwe
geluidsinstallatie, sportkleding en het komende lustrum.
Voor het nieuwe schooljaar is ervoor gekozen om de ouderbijdragen niet te
verhogen.
De MR heeft de begroting goedgekeurd. Definitieve versie wordt door maarten
doorgemaild.
5. Jaarverslag MR: Doris maakt het verslag van schooljaar 2012-2013. Deze wordt
vooraf gestuurd en waar nodig voorzien van commentaar. Volgend jaar zal de MR
zorgen dat ons jaarverslag gelijk loopt met die van de Triangel
6. Vergader data: alles goedgekeurd.
7. GMR bezetting:
Theo Bestman zal namens de leerkrachtgeleding zitting nemen in de GMR.
Aankomende vergadering is 17 september.
8. Punten directie:
- verhuizing: de oplevering van het nieuwe gebouw is in de zomervakantie. Wij
zullen moeten afwachten wanneer de KES gaat verhuizen, pas dan kan de
onderbouw naar de Overloop. Directie zal iedereen in de loop van het jaar op de
hoogte houden over de tijdsplanning en eventuele veranderingen. Voor meer
informatie www.bredeschoolwestwijk.nl
9. Rondvraag:
Volgende vergadering bespreken we wanneer we de cursus ‘Lezen van begroting’
zullen plannen.
10. Volgende vergadering: 15 oktober 2013
11. Toegevoegde agenda punten:
- Peter S vraagt hoe school omgaat met klachten over leerkrachten. Directie legt
uit dat deze klachten allemaal serieus worden genomen en intern worden
besproken en geprobeerd op te lossen. Wanneer ouders het niet eens zijn met
oplossing kunnen ze een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie.

- is er een communicatie beleid? Er wordt op te veel verschillende manieren
gecommuniceerd met ouders. Via mail, briefjes en op de deur.
Directie is bezig om dit probleem op te lossen.
Evaluatie brandalarm wordt doorgeschoven naar 17 februari. Dan komt Marieke
het veiligheidsplan toelichten.

Dag

Datum

Aanwezig

Donderdag

12-sep-13

MR+Dir

Dinsdag

15-okt-13

MR

Maandag

18-nov-13

MR+Dir

Donderdag

16-jan-14

MR

Maandag

17-feb-14

MR+Dir

Maandag

17-mrt-14

Dinsdag

Onderwerp

Tijd

Begroting ouderraad
Veiligheidsplan - jaarverslag MR - schoolplan concept begroting

19.00

Begroting / MR Statuten

19.00

19.30

19.30
Jaarverslag MR / Veiligheidsplan / RI&E

19.00

MR

Sponsering + jaarverslag school

19.30

15-apr-14

MR+Dir

Overblijfgelden / Vakantierooster

19.00

Dinsdag

20-mei-14

MR

Formatieplan / Vergaderdata

19.30

Donderdag

12-jun-14

MR+Dir

Laatste vergadering - openstaande punten afsluiten

19.00

