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Verslag MR-vergadering dinsdag 12 juli 2016
Bouw
Lia toont de plannen met betrekking tot de inrichting van de lokalen. Dit plan is gebaseerd
op de uitgangspunten die de leerkrachten samen hebben geformuleerd. Het plan laat veel
flexibiliteit zien in de opstelling in de lokalen en er is veel opbergruimte in het plan
meegenomen. Het ziet er mooi uit.
Busvervoer
Binnenkort is er weer een bijeenkomst met de BBA over het busvervoer in het komende
schooljaar. De BBA is tot nu toe erg flexibel geweest en dat is prettig.
Personele bezetting
De klassenindelingen zijn gecommuniceerd naar de ouders. De vervangers stonden niet
op de lijst. José Engelen vervangt Esther van Eeten en Irma Meulendijk vervangt
Jojanneke Elsgeest.
Ontwikkeling SPIL
Men is nu in gesprek over de invulling van de verschillende ruimtes.
Er zijn inmiddels diverse ideeën over BSO-activiteiten zoals gymactiviteiten en bak- en
kookactiviteiten.
Schooltijden
De MR heeft een voorstel voor nieuwe schooltijden van de directie ontvangen. Een
schoolweek gaat in het komende schooljaar van 25 uur en 45 minuten naar 25 uur. Uit de
enquete onder de ouders is gebleken dat meer dan 90% een continurooster prefereert en
een schoolweek met de woensdagmiddag vrij. Het voorstel van de directie gaat hier dan
ook van uit. De voorgestelde schooltijden zijn:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 14.30 uur
Woensdag: 8.30 – 12.30 uur
De oudergeleding van de MR heeft hierover instemmingsrecht en gaat hiermee akkoord.
Schoolgids
Er zijn een paar kleine opmerkingen over de schoolgids. Deze opmerkingen zullen door
de directie worden overgenomen. De oudergeleding van de MR gaat akkoord met de
schoolgids.
Vergaderdata komend schooljaar
De MR zal in het komende schooljaar op de volgende dinsdagen vergaderen:
20 september 2016
18 oktober 2016
22 november 2016
20 december 2016
7 februari 2017
21 maart 2017
18 april 2017
30 mei 2017
4 juli 2017
De volgende MR-vergadering is op dinsdag 20 september 2016 om 20.00 uur op de
Humperdincklaan.

