Notulen MR Vergadering di 22 -8-2017
Aanwezig: Bart, Fleur, Jantine, Jouke, peter, Lenneke, Mariska, Lenneke en Yvonne
1. Opening Welkom aan Fleur (oudergeleding) en Jouke ( personeelsgeleding) de nieuwe MR
leden.
2. Vaststellen agenda Agenda is vastgesteld.
3. Mededelingen De schoolgids is nog niet af. Er komen namelijk een aantal gezamenlijke
stukken i.v.m. de fusie van Sopora en SKBA tot Morgenwijzer. Lenneke stuurt hem digitaal
door naar de MR leden.
4. Notulen vorige vergadering. Notulen goedgekeurd.
5. Vaststellen MR reglement Morgenwijzer. De volgende MR vergadering kijken we in welke
vorm we het secretariaat vormgeven. We moeten een Vroonhoeve versie opstellen ( MR
reglement ). Peter en Fleur buigen zich hierover.
6. Continurooster. Lenneke maakt met Jantine een roadmap. Volgende MR vergadering wordt
dat besproken.
7. Vaststellen jaarverslag MR AC. Begroting MR moet er nog in. AC begroting volgt ook nog.
8. Jaarplan Vroonhoeve. *Engels door de hele school? Hoe is dan de aansluiting in het VO. Dit
wel meenemen bij een besluit. Lenneke gaat dat bekijken en koppelt dit in de loop van het
schooljaar terug. *Lenneke kijkt of ze de overgang van groep 2 naar groep 3 wat specifieker
kan benoemen. *Studiedag nakijken op datum 21-11 of 22-11. (is 22-11) *Kwaliteitszorg
Actief burgerschap en sociale integratie, Lenneke maakt een document.
*Ouderbetrokkenheid verder uitdiepen Leids onderzoek hierin meenemen.* Peter mist het
financiële deel. Lenneke kijkt wat ze hiervan kan delen. (schooldeel/stichtingsdeel)
9. Jaarvergadering. Peter maakt de uitnodiging en geeft de voorzitters wissel aan en meldt dat
Jouke als nieuw MR lid is aangetreden namens het team.
10. Nieuws uit groepen. Gymrooster is voor de zomervakantie gemaakt. 1 van de groepen 4 had
2x ’s morgens gym. Dit is omgezet naar 1 keer in de middag ivm de effectieve leer(les) tijd in
de ochtenden. Door deze wisseling is wat verwarring ontstaan.
11. Overige punten. -Lege batterijen inzamelen gaan we invoeren als we een juiste plek kunnen
vinden voor de inzamelton. Dit kost ons niets als school. We krijgen voor een volle ton
punten waar we iets voor uit kunnen zoeken. -Rapportcijfers. Er zijn geen afrondingsfouten
in het systeem.
12. Sluiting. We sluiten de vergadering om 22.00 uur.

