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Verslag MR-vergadering dinsdag 4 juli 2017
Vandaag is voor het eerst de nieuwe directeur Geert Simons aanwezig bij de MR-vergadering.
Schoolpresentatie
Lia van Baal heeft een nieuwe schoolpresentatie die zij de MR laat zien. Het is een mooie
presentatie. Middels een soort parabel worden de kernwaardes van de school uitgelegd.
Personele bezetting
Juf Jojanneke zal in september met zwangerschapsverlof gaan. Juf José, die in het
nieuwe schooljaar groep 5a deelt met juf Jojanneke, zal juf Jojanneke vervangen en
daarmee 5 dagen per week voor de groep staan.
Evaluatie Korein
Er is twee weken geleden een gesprek geweest met Korein en een aantal ouders. Het was een
prettig en constructief gesprek. Er is gesproken over verdere integratie. De samenwerking gaat
conform de afspraken.
Evaluatie convenanthouders
Vorige week is er een evaluatie geweest met de convenanthouders. Besproken werd onder
meer het gebruik van de parkeergelegenheden en het gebruik van het speelplein. Er komt een
nieuw en hoger hek om het schoolterrein heen, omdat er nu nog veel overheen geklommen
wordt. Dit zal in de zomervakantie gebeuren.
Overdracht directeuren
De overdracht tussen huidig waarnemend directeur Lia van Baal en nieuwe directeur Geert
Simons is in volle gang. Woensdag zal er ook een symbolische overdracht zijn tijdens het
wisselspel. Geert zal per 15 juli (eerste dag van de vakantie) het stokje overnemen van Lia.
Afscheid Lia
Dit was de laatste MR-vergadering waar Lia bij aanwezig is. Lia kijkt terug op 32 jaar MR: van
Philipsmannen in pak tot bruisende fancy fairs. Lia bedankt de MR voor de samenwerking. Ook
wij danken Lia voor de samenwerking van de afgelopen vier jaar.
Nieuwe directeur
Geert Simons stelt zich voor aan de MR. Hij geeft een presentatie over zichzelf die hij ook
aan het team heeft gegeven. Er zijn interessante elementen in zijn presentatie waarover
we graag - na de zomervakantie - met hem in gesprek gaan.
Schoolgids 2017-2018
De MR heeft de schoolgids ter goedkeuring voorgelegd gekregen. Deze wordt besproken.
Er wordt een kleine aanpassing gemaakt en er zitten nog wat kleine foutjes in, maar
daarmee keurt de MR de schoolgids goed.
Prikactie leerkrachten
We hebben de staking van de leerkrachten besproken. Er is geen een ouder geweest die
zich negatief heeft uitgelaten over de actie. Er zijn vooral veel steunbetuigingen geweest.
De volgende vergadering is dinsdag 12 september om 20.00 uur.

