MR De Vlieger
Notulen MR-vergadering donderdag 16 juni 2016
Aanwezig: mevr. van Rijn, dhr. van der Velden, dhr. Keijzers, dhr. van Dijk, ,
mevr Slats en mevr. Louwes
Afwezig: mevr Pyc. mevr. van Dolderen
Adviserend: mevr. van der Wal (directeur-bestuurder)
1 Kennismaking Raad van Toezicht – MR De Vlieger
De volledige Raad van Toezicht (dhr. van Delden – voorzitter-, dhr. van Nuland,
mevr. Sander, mevr. Hogervorst, dhr. Wassing, mevr. Kamphuis, dhr. Wassing)
is aanwezig bij het eerste gedeelte van de MR-vergadering. De MR en Raad van
Toezicht nemen de tijd om met elkaar kennis te maken.
2 Notulen MR 25 mei 2016
Ad 5:kinderen lopen niet aan het eind van de middag door maar het probleem is
’s morgens aanwezig. M.b.t het weer verschijnen van ‘Wheelies’ op het
schoolplein. In de nieuwsbrief wordt nogmaals gemeld dat deze i.v.m.
onveiligheid verboden zijn op De Vlieger.
Notulen worden goedgekeurd
3 Schoolgids
Mevr. van Rijn vraagt of de aparte folder voor De Vlieger ook nog wordt
bijgemaakt/aangepast. Folder wordt t.z.t. aangepast. Heeft i.v.m. andere
prioriteiten even tijd nodig. MR gaat akkoord met veranderingen in schoolgids.
4 Formatieplan
We nemen van een aantal collega’s afscheid:mevr. van Slochteren en dhr.
Meilof hebben per 30 juni ontslag genomen, detachering van mevr. Tuithof
loopt af.
Op 24 juni wordt aan de kinderen en ouders aangegeven op welke locatie en bij
welke leerkracht ze volgend jaar les krijgen. Ouders krijgen op 27 juni
gelegenheid om vragen hierover te stellen. Dit zal nog niet tijdens de
rapportgesprekken gebeuren daar er meer tijd nodig is voor de verdeling. Op 30
juni gaan alle kinderen met hun nieuwe groep kennis maken. Dit gebeurt op de
locatie waar ze volgend jaar les krijgen.
Op locatie Ballonpad bevinden zich schooljaar 2016-2017 6 groepen en op
locatie Boerhaavelaan worden 14 groepen geplaatst.
5 Schoolkamp

Dhr. Keijzers geeft aan dat er ook nadelen aan het verplaatsen van het kamp
zijn. Schoolverlaters toetsen al in november en door het verplaatsen van het
kamp wordt de leertijd tot november nog meer beperkt.
Dhr. van Dijk stelt voor om één jaar akkoord te gaan om het schoolkamp naar
het begin van het schooljaar te verplaatsen en dit in december te evalueren. De
MR gaat akkoord.
6 Mededelingen directeur
Mevr. van der Wal mist het agendapunt Schoolplein. Het plan is te groot om te
versturen. Aan mevr. Tuit wordt gevraagd dit te verkleinen en aan de MR te
sturen. Agendapunt voor eerste MR-vergadering in het jaar 2016-2017. Het plan
is op dit moment uitgewerkt. Volgende stadium is fondsen werven. De begroting
is 150.00 euro. Mevr. Louwes stelt voor om tijdens de eerste ouderavond de
aanpassing van het schoolplan centraal te introduceren. Mevr. Louwes neemt
contact op met de werkgroep.
7 Opmerkingen/info ouders
De rekening van de avond van de social media is ingediend bij de MR. Hoe
wordt schouder.com geïntroduceerd? Ouders krijgen brieven mee waar ze
moeten instemmen met het gebruik van schouder.com. In het nieuwe jaar wordt
hiermee gestart.
8 Vacature voorzitter MR
Mevr. van Rijn neemt het voorzitterschap voor de duur van één jaar aan.
9 Rondvraag
Dhr. van der Velden legt zijn voorzitterschap neer omdat zijn dochter Iris van
school gaat. Dhr. Keijzers bedankt hem voor bewezen diensten en geeft twee
attenties.
- Dhr. Keijzers regelt nog voor de vakanties een datum voor de eerste MRvergadering in het nieuwe jaar.
- agendapunt schoolplein voor volgende vergadering

