Notulen
MR vergadering BS De Bussel
Maandag 17-10-2016, 20:00 – 22:00 uur

Aanwezig:
Niet aanwezig
Notulist

Francien Tiebosch, Hermien Doppen, Jose Bakx, Maaike Nendels, Xiamara van
Kampen, Pascale Poirters, Robert Muijsers en Heidi Smits.
Simone Vugts
José Bakx
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Opening en vaststellen agenda:
a. notulen 19-09-2016
Deze worden goedgekeurd.
Het e-mailadres van de MR is MR@debussel.nl. De secretaris beheert dit
adres.
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Stand van zaken directie voering 2.0:
De GMR komt 1 november bij elkaar. In het laatste document staat de visie nu
duidelijk geformuleerd. Inmiddels zijn alle MR’s geïnformeerd.
Nu hebben wij de volgende vragen: Hoe gaat het bestuur dit uitvoeren en hoe gaat
er geselecteerd worden? We blijven het volgen.
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a. Jaarplan 2016-2017: Dit plan wordt goedgekeurd.
b. Schoolgids 2016-2017: Deze wordt ook goedgekeurd.
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a. Jaarverslag MR 2015-2016: Dit punt wordt verschoven naar de volgende
vergadering.
b. Jaarplan MR 2016-2017: Dit punt wordt ook verschoven naar de volgende
vergadering.
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Begroting 2016-2017
Heidi geeft een toelichting op de conceptbegroting. De definitieve begroting wordt
geagendeerd voor de komende MR-vegadering.
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Uit de school
- Basispoort is een programma van Malmberg.
Een ouder vroeg zich af hoe het gesteld is met de privacy van gegevens.
Ouders geven namelijk hun e-mailadres. Ouders kunnen zelf niet in
Basispoort. Heidi neemt contact op met Basispoort en geeft
desbetreffende ouder daarna antwoord.
- Luizenzakken blijken niet de oplossing te zijn voor de luizenproblematiek.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geeft aan dat luizen zich
verspreiden via haar-haarcontact en niet via de kragen van jassen. Wij
plannen een proefperiode van 1 november (na de herfstvakantie) tot eind
februari (na de voorjaarsvakantie). Daarna evalueren we om tot een
definitieve keuze tot wel/niet afschaffen te komen.
- Opbergen van de spullen van de kinderen in gangen:
Kluisjes kunnen niet geplaatst worden i.v.m. de breedte van de gangen.
Plankjes boven de kapstokken is mogelijk een oplossing.
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Rondvraag / volgend overleg:
- Groene schoolplein:
Kinderen spelen nu leuker op het plein. Er is meer uitdaging om te
bewegen en de kinderen zijn creatiever in hun spel.
Ouders uiten hun zorg over de huidige stand van het schoolplein.
Heidi gaat in gesprek met Scala over de schapenhekjes en over de
beplanting.

-

De volgende vergadering is op maandag 21 november.

