Notulen M.R. O.B.S. de Vliegerdt d.d. 25 oktober 2011
Aanwezig: Anita, Christine, Annemarie (notulen), Stefan (voorzitter), Winneke, Christien.
1. Opening
De vergadering wordt om 19.50 h geopend.
2. Notulen vorige vergadering
De notulen van 25 augustus worden goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken
Voorzieningennota gemeente Bernisse
MR magazine
4. Uitgaande stukken
Er is 2 maal een oproep voor nieuwe MR ouders uitgegaan, helaas zonder resultaat.
5. Terugkoppeling werkgroepen Onderwijs
De werkgroep onderwijs vergaderde op 14 september. De volgende onderwerpen zijn aan
bod gekomen: Passend onderwijs (SBO, VSO), samenwerkingsverbanden (Goeree,
Rozenburg), het excellentie programma Buiten de Grenzen, Bintor.
Tevens zijn de workshops van de studiedag besproken, deze zijn met gemengde gevoelens
beleefd. Dit wordt bevestigd door de leerkrachten van de Vliegerdt.
Andere onderwerpen waren het kwaliteitsbeleid van Primo, mobiliteitsbeleid leerkrachten en
de Primoacademy. Alles terug te lezen in de notulen wanneer deze ontvangen zijn en
doorgestuurd door Christine.
6. Terugkoppeling GMR
De GMR heeft op 21 september vergaderd, er zijn geen notulen ontvangen.
7. Werving nieuwe MR leden
De wervingsbrief is net voor de tweede keer uitgedeeld. We wachten nog even af, en gaan
dan ouders persoonlijk benaderen. Er worden wel wat namen genoemd. De leerkrachten
zullen deze ouders benaderen.
8. Voorzieningen nota gemeente Bernisse
Hierover niet echt nieuws. Stefan is naar het rondetafel gesprek geweest
9. MR 2011 / 2012 roadmap
a) Website
Er wordt hard aan de nieuwe website gewerkt, de bedoeling is deze in januari tijdens
een soort nieuwjaarsreceptie te onthullen.
b) PR & communicatie
Hier wordt hard aan getrokken
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10. Acties volgende vergadering

Zie schuin- en vetgedrukte woorden in de notulen, of hieronder.
•

•
•
•

Annemarie zal oude notulen naar Ruud van Bodegom sturen en vragen deze te
plaatsen.
We zoeken allemaal actief vervanging voor Tamara en Carla.
Bedanken Carla.
De leerkrachten benaderen genoemde ouders ter aanvulling van de MR.

13. Rondvraag
Annemarie vraagt naar de situatie in Oudenhoorn, maar hier is verder niks over bekend.
14. Sluiting
De vergadering wordt om 21.05 h gesloten.
Volgende vergaderingen:
• Donderdag 25 augustus 2011
• Dinsdag 25 oktober 2011
• Donderdag 8 december 2011
• Maandag 6 februari 2012
• Dinsdag 3 april 2012
• Maandag 4 juni 2012
Start 19.45 h, locatie de Vliegerdt.
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