
Uit	  de	  MR	  ,	  2015,	  nummer	  4.	  	  

Om	  ouders	  beter	  te	  informeren	  over	  wat	  er	  zoal	  besproken	  wordt	  op	  de	  maandelijkse	  MR	  
vergadering,	  wordt	  na	  de	  maandelijkse	  MR	  vergadering	  een	  verslagje	  op	  de	  website	  geplaatst.	  De	  
belangrijkste	  punten	  die	  specifiek	  voor	  ouders	  van	  belang	  zijn	  worden	  hier	  nader	  uitgelicht.	  

Verslag	  van	  de	  MR	  van	  18	  mei	  

Forma4e	  2015-‐2016	  

De	  MR	  vraagt	  of	  al	  bekend	  is	  welke	  medewerker	  voor	  welke	  kleurgroep	  komt	  te	  staan	  volgend	  jaar.	  
Jeroen	  (schoolleiding)	  meldt	  hierover	  dat	  dit	  nog	  niet	  bekend	  is.	  

Medewerkerstevredenheidrapportage	  

Jeroen	  (schoolleiding)	  informeert	  ons	  dat	  de	  uitkomst	  van	  de	  medewerkertevredenheids-‐enquête	  
overwegend	  posiIef	  is.	  	  

Jaarrekening/jaarverslag	  2014	  

De	  jaarrekening	  2014	  van	  de	  WP	  BO	  en	  VO	  samen	  wordt	  besproken	  aan	  de	  hand	  van	  een	  van	  onze	  
collega	  MR-‐leden	  die	  ons	  op	  heldere	  wijze	  inzicht	  geeP	  in	  de	  belangrijkste	  aspecten	  van	  de	  
jaarrekening.	  Alle	  MR-‐leden	  zullen	  aan	  de	  hand	  van	  deze	  inzichten	  de	  jaarrekening	  2014	  bestuderen	  
en	  eventuele	  vragen	  aan	  Jeroen	  stellen	  op	  de	  volgende	  MR	  vergadering	  in	  juni.	  

Rookbeleid	  op	  de	  basisschool	  

In	  vervolg	  op	  de	  vorige	  MR-‐vergadering	  is	  door	  een	  van	  de	  MR-‐leden	  uitgezocht	  hoe	  je	  een	  rookvrij-‐
schoolplein	  op	  het	  BO	  kan	  realiseren.	  Het	  blijkt	  in	  de	  prakIjk	  ingewikkelder	  dan	  gedacht.	  Voor	  horeca	  
is	  e.e.a.	  in	  de	  wet	  vastgelegd,	  maar	  voor	  scholen	  is	  dit	  niet	  zo	  duidelijk.	  Bovendien	  is	  de	  stemming	  
binnen	  de	  MR	  verdeeld;	  Is	  het	  probleem	  van	  roken	  op	  het	  schoolplein	  zo	  evident	  dat	  het	  aangepakt	  
moet	  worden	  en	  als	  dit	  al	  aangepakt	  wordt	  in	  het	  kader	  van	  “de	  Gezonde	  School”,	  wat	  op	  het	  VO	  
geldt,	  moet	  er	  dan	  ook	  niet	  gekeken	  worden	  naar	  snoep	  in	  het	  kader	  van	  traktaIes	  op	  school;	  en	  
alcohol	  Ijdens	  het	  afscheid	  voor	  ouders	  en	  werkers	  van	  de	  kleurgroep	  aan	  het	  einde	  van	  het	  
schooljaar?	  Besloten	  wordt	  om	  dit	  item	  eerst	  voor	  te	  leggen	  aan	  de	  medewerkers	  Ijdens	  de	  
studiemiddag	  in	  juni.	  De	  uitkomst	  van	  die	  discussie	  wordt	  dan	  weer	  meegenomen	  naar	  de	  
vergadering	  van	  de	  MR	  op	  15	  juni	  2015.	  

Personeel	  

Zoals	  voorgesteld	  in	  de	  vorige	  vergadering	  door	  de	  schoolleiding	  zal	  per	  september	  2015	  een	  
vakleerkracht	  op	  de	  kinderboerderij	  de	  vaklessen	  verzorgen	  voor	  alle	  klassen	  en	  zullen	  de	  dagelijkse	  
werkzaamheden	  op	  de	  kinderboerderij	  worden	  verricht	  door	  twee	  prakIjkondersteuners.	  

Kwaliteit	  onderwijs	  

Op	  16	  juni	  is	  er	  een	  informaIeavond	  voor	  groep	  4	  ouders	  over	  het	  werken	  in	  de	  Ronding.	  Hierbij	  is	  
iedereen	  die	  dat	  wil	  welkom.	  De	  discussieavonden	  met	  ouders	  over	  het	  onderwijs	  in	  de	  Ronding,	  



waarvoor	  een	  oproep	  is	  gedaan	  op	  de	  nieuwssite	  enige	  weken	  geleden	  zullen	  vanaf	  volgend	  
schooljaar	  gaan	  plaatsvinden.	  	  Hierover	  worden	  wij	  nog	  geinformeerd	  door	  de	  schoolleiding.	  

Nieuwe	  MR-‐leden	  gezocht	  

Voor	  volgend	  schooljaar	  zijn	  wij	  op	  zoek	  naar	  twee	  nieuwe	  MR-‐leden:	  	  een	  medewerker/ster	  om	  de	  
medewerkersgeledingen	  te	  versterken	  en	  een	  ouder	  om	  de	  oudergeledingen	  te	  versterken.	  	  Janke	  
Schinkel	  (ouder)	  en	  Margot	  Eweg	  (medewerkster	  groep	  ¾)	  vertrekken	  dit	  jaar	  uit	  de	  MR.	  	  

Besluitvorming	  MR	  

Naar	  aanleiding	  van	  de	  besluitvorming	  rond	  de	  avondvierdaagse	  denkt	  de	  MR	  na	  over	  de	  
besluitvormingsprocedure	  zoals	  die	  tot	  nu	  toe	  gevolgd	  is.


