Verslag MR vergadering dd. 20 mei 2019; aanvang 19:00 uur
Aanwezig: Meike, Hilde, Renée, Loes. Afwezig: Sjoerd.

1. Opening
Meike opent de vergadering om 19:00 uur.
2. verslag vergadering dd. 8 april 2019
Notulen worden vastgesteld en goedgekeurd
3. vaststellen agenda
4. mededelingen
-

-

-

uitslag eindcito
Groep 8 heeft een score boven het landelijk gemiddelde.
project Nieuwe Akkers
27 mei heeft Brenda een afspraak met Fijn leren om huisvestingsplan af te ronden.
29 mei is de pitch met de gemeente.
Schooljaarplan
Moet nog worden geëvalueerd met het team, komt terug op volgende vergadering.
Rijanne
Ze is op therapeutische basis weer aan het werk in Ezinge. Aris is aanspreekpunt voor
Brenda.
Opknappen school vloer/wc
Het ziet er mooi uit, wc’s zijn aangepakt, vloer bovenbouw en lokaal 5/6 vervangen,
tapijt 3/4 en hal gereinigd.

5. Schoolgids
Wat de MR betreft ziet het er prima uit. Kan van de agenda.
6. Tevredenheidsonderzoek
Zie verslag vorige vergadering, kan van de agenda.
7. Pleidooi verandering bestuursstructuur L&E
We vragen de GMR wat de stand van zaken is over de eventueel nieuwe bestuursstructuur
van L&E. Meike vraagt Herbert.
8. Schoolplein opknappen
Er is een afvaardiging geweest naar Adorp (Nieuwe Akkers/OR/dorp), nog geen
terugkoppeling gehad. Brenda gaat vragen of ze hierover een stukje willen schrijven voor het
Akkertje.

9. Gesprek bij het hek
De MR hoort graag van ouders als er vragen of onduidelijkheden zijn. Dit kan persoonlijk of
per mail.
10. Reactie begroting huisvesting
Dit agendapunt gaat naar de volgende vergadering.
11. Bestuursformatieplan L&E
Welke regels zijn er om aanspraak te maken op de reservepot en hoe wordt deze verdeeld
onder de scholen van L&E? Deze vraag is neergelegd bij Herbert, volgende vergadering
komen we hier op terug.
12. Continurooster
Er worden enkele voor- en nadelen genoemd. Aandachtspunt is de NSO. Hilde vraagt hoe dit
in Ezinge is geregeld. Er zijn geen geluiden van ouders over de wens voor een continurooster.
13. Verkiezingen MR stand van zaken
De oproep in het Akkertje komt nog een keer op de Parro (Hilde). Meike zal nog wat mensen
polsen. Komt terug op volgende vergadering.
14. Rondvraag
Hilde vraagt waar L&E het geld aan heeft uitgegeven van de laatste stakingsdag.
Meike vraagt dit aan Herbert (GMR).
15. datum volgende MR vergadering
Maandag 24 juni om 18:00 uur.
16. Sluiting
Meike sluit de vergadering om 20:12 uur

