Notulen MR vergadering 26 juni 2017
Aanwezig: Agnes B., Younes, Monique V., Adolf, Jeanne, Latoya, Agnes H., Els, Monique W.
Afwezig: Gerda, Mürat, Gülcin
1. Opening: Agnes B. opent de vergadering om 19.30 uur
2. Onderwerp: Formatie
Er is al het een en ander gecommuniceerd richting de ouders van de Noorderbreedte. De
Meerpaal ouders zijn nog niet geheel op de hoogte. Dit komt zo spoedig mogelijk. Er moet
nog een gesprek gehouden worden. Als alle gesprekken geweest zijn dan wordt er gehoopt zo
snel mogelijk de schoolorganisatie (welke groepen er zijn en wie welke groep krijgt) te
vormen. Als dit duidelijk is dan zal het gecommuniceerd worden naar de ouders.
Younes komt met het idee om de vertrekkende collega’s een stukje te laten schrijven voor de
nieuwsbrief.
3. Onderwerp: Fusievoortgang
Voorzitters hebben gesproken met Henriette Kruger. Dit ging o.a. over wie de kar moet gaan
trekken v.w.b. kindcentrumraad. Het voorstel voor de identiteit is uitgedeeld. Het gehele
document komt nog per mail. Fusiekrant is de deur uitgegaan. Verder loopt het. Onderwerp:
Ter goedkeuring plannen
Het jaarplan en het jaarverslag van de MR worden goedgekeurd.
4. Onderwerp: WVTTK
-Gebouw; het is nu juni en nog niks gehoord. Er is woensdag 28 juni een persconferentie. Hier
zal verteld worden dat B&W een voorgenomen besluit heeft om het gebouw deels te slopen.
Sporthal zal verstevigd worden. Raad moet nog besluiten of ze het eens zijn met B&W. De
nieuwe plek is nog niet bekend. Streven is wel om het in 2020 klaar te hebben.
-Beschikbaarheid leden nieuwe MR (Kindcentrumraad); Younes, Jeanne, Latoya, Els, Agnes B.
geven aan beschikbaar te zijn. Monique V. geeft aan niet beschikbaar te zijn. Agnes H. en
Monique W. twijfelen nog. Gerda, Mürat en Gülcin moeten nog gevraagd worden. Ook
moeten we kijken hoeveel ouders/personeelsleden er in de MR komen. 3 om 3 of 4 om 4?
Actie: er moeten voor de zomervakantie verkiezingen uitgeschreven worden. Monique W.
gaat op zoek naar de bijbehorende brief.
-Rapporten; Els heeft een aantal voorbeelden van rapporten. Deze voorbeelden worden naar
Monique W. gestuurd. Zij zorgt er weer voor dat iedereen deze voorbeelden via de mail krijgt.
De MR kan kijken naar de lay-out, de inhoud ligt bij de school.
-Ouderbijdrage; Er is in een eerdere MR vergadering aangegeven dat we moeten kijken naar
de hoogte van de ouderbijdrage. Wij adviseren dit bedrag te zetten op €45,-

-Nieuwe datum vergadering; er wordt besloten om geen vergadering meer te houden in dit
schooljaar. Wel spreken we af dat we op 14 september uit eten gaan. Els en Monique W.
zullen dit regelen.
5. Sluiting : Agnes B. sluit om 20.30 uur de vergadering.
Volgende vergadering: 18 september 2017 om 19.15 uur
agendapunten; verkiezingen, rapporten

