Notulen M.R. O.B.S. de Vliegerdt d.d. 8 december 2015
Aanwezig: Stefan, Christine, Annemarie (notulen), Anita, Ger.

1. Opening
De vergadering wordt om 20.16 h geopend, Stefan heet welkom.
2. Notulen vorige vergadering
De notulen van 2 november 2015 worden goedgekeurd. Openstaande acties blijven staan.
3. Ingekomen stukken
-> Terugkoppeling TSO
-> Terugkoppeling verslag PRIMO – MR – directie
-> Inloggegevens PRIMO mail
4. Uitgaande stukken
-> Jaarverslag OV/MR (website)
-> Brief MR verkiezing voor nieuwsbrief (is geplaatst)
-> Verzoek terugkoppeling TSO
-> verslag Primo-directie-MR 12-11-2015
-> terugkoppeling op terugkoppeling verslag PRIMO –directie MR
5. Terugkoppeling GMR/werkgroepen
Er is geen GMR/werkgroepen vergadering geweest
Er is wel een KGMR vergadering geweest, geen agenda ontvangen
6. Mededelingen directie
Ger heeft geen mededelingen
7. TSO
Gaat in per 4 januari.
Er is nog geen inrichting. Tafels/stoelen/bankje, bordjes, bekers e.d. Ger is nog op zoek naar
geld.
Er zou een regelement TSO moeten komen, Solwig had assistentie aangeboden, maar heeft
dit niet geleverd, Ger informeert hierover bij Mr Eeuwout.
Verwachting is dat verzekering van PRIMO dit ook dekt.
Website/schoolgids en andere documenten waarin verwezen wordt naar Bonte Vlinder
moeten aangepast.
8. Projectgroep toekomst Vliegerdt
Woensdag 9 december eerste vergadering.
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9. Bibliotheek op school
In januari komen er 750 boeken. Voor alle kinderen op school, onder schooltijd.
Bibliotheek op school is een apart programma, abonnement en kost ongeveer 10 euro per
kind, het is onduidelijk of we dat nu al betalen, en of dat inclusief de fysieke bibliotheek is.
Op 5 januari 2016 komt iemand van de bibliotheek in de teamvergadering uitleg geven.
Stefan wordt uitgenodigd voor de vergadering van 5 januari 2016, van kwart voor 4 tot
kwart voor 5. Vooralsnog is er nog veel onduidelijk.
10. Acties volgende vergadering

Zie schuin- en vetgedrukte woorden in de notulen, of hieronder.
 Annemarie jaarverslag OV/MR doorlezen/goedkeuring
 Ger status TSO toelichten
 Annemarie status TSO navragen bij TSO
 Ger status bibliotheek toelichten
 Annemarie gaat proberen handleiding website te maken (foto’s plaatsen)
 MR stukje voor nieuwsbrief voor verkiezing
 Ger wet- en regelgeving ten aanzien van opheffingsnorm en tussenliggende periode
aanleveren -> deze lijkt niet te bestaan



Ger informeert naar TSO regelement.

11. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
12. Sluiting
De vergadering wordt om 20.43 h gesloten.
Volgende vergaderingen:
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Donderdag 1 oktober 2015
Maandag 2 november 2015
Dinsdag 8 december 2015
Dinsdag 9 februari 2016
Donderdag 14 april 2016
Dinsdag 7 juni 2016

