o.b.s. Noordewier
Meijmaweg 9A
9955 VC Rasquert
tel.: 0595 - 423825

Notulen MR vergadering
Datum: 22 november 2018
Aanwezig: Arie, Martijn, Barberdina en Cindy
Sineke is erbij vanaf 16.20 uur
nr.
1 16.15 uur

Onderwerp
Vaststellen agenda,
notulen vorige vergadering
mededelingen

Wie
Martijn

Bijlage
Notulen

Status
- vaststellen
- vaststellen en n.a.v.
- informatief
-bespreken

Toelichting:
Verslag:

Agenda is vastgesteld. Martijn komt later i.v.m. autopech. De vorige vergadering was een kennismaking en informeel. Hier zijn geen notulen van gemaakt.

2 16.20 uur

verslagen DO

Toelichting
Verslag :
3 16.30 uur
Toelichting

Zijn hier vragen en of opmerkingen over?
DO verslagen zijn voor informatie. Sineke heeft een aantal onduidelijkheden besproken.
Schooljaarplan
Barderdina en Cindy
Na aanleiding van de vorige vergadering

Verslag:
4 16.45 uur
Toelichting
Verslag:

Baberdina en Cindy hebben samen de vragen van Martijn beantwoord. Alle vragen en onduidelijkheden zijn beantwoord.

Obs Noordewier

Gmr

Allen/ Sineke

verslagen DO

informerend

informerend

Arie

informerend
Arie is naar de GMR geweest. Hij is benaderd voor D.B. Heeft dit eerst in beraad genomen, hij zit nog maar net in de M.R. en de GMR en wil dit eerst beter
ontwikkelen. Arie komt erop terug. Binnen de GMR is de begroting is doorgenomen.

mr-vergadering 22 november 2018

5 16.55 uur
Toelichting
Verslag:

6 17.00 uur
Toelichting
Verslag:

7 17.05 uur
Toelichting
Verslag:
8 17.10 uur
Verslag:
9 17.15 uur

Verkeer rondom school en rondweg
Punt ingebracht door Martijn
Er zijn klachten van omwonenden. Wij, als school, doen er alles aan om de
verkeersoverlast te beperken. Sineke heeft veel contact met de gemeente en
andere partijen. Leerlingen zijn bezig met verkeerborden. Het beste is om andere
ouders aan te spreken. Voor school blijft dit een aandachtspunt.
Privacy en AVG
Punt ingebracht door Martijn
Uitleg gehad. Mailing is verstuurd aan de ouders en er is weinig respons op
geweest.
Slim Fit concept
Punt ingebracht door Martijn
In verband met de tijd wordt dit doorgeschoven naar de volgende vergadering.
rondvraag

Martijn/ allen

Informerend

Martijn/ allen

informerend

Martijn/ allen

informerend

allen

sluiting

Volgende vergadering: donderdag 24 januari 2019
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