Notulen MR-vergadering 2

Datum
Tijd
Locatie

: Dinsdag 21 november 2017
: 18.30u
: Directiekamer

1. Opening
Welkom door Yvonne.
2. Mededelingen vanuit de directie
- Leon neemt de begroting met ons door. Deze zal half december vastgesteld worden.
Daarna wordt deze besproken in het team. Tijdens de MR vergadering van 16 januari
2018 komen we hier op terug.
- Stand van zaken m.b.t. schoolapp: deze wordt op dit moment gevuld (proeffase). Alle
op- of aanmerkingen kunnen nu nog meegenomen worden. In januari 2018 zal de
schoolapp definitief in gebruik genomen worden.
- Het communicatieplan is door iedereen gelezen. Een paar aanvullingen: nagaan wat
de wettelijke richtlijnen zijn m.b.t. foto’s. Deze wet is namelijk onlangs nog aangepast.
Verder moet ook nog bekeken worden hoe we omgaan met de pers (naar buiten toe,
bijvoorbeeld Olympiashow in krant). In de volgende vergadering komen we hier op
terug.
3. Wat te doen bij calamiteiten in de vakantie?
In geval van calamiteiten in vakanties kunnen ouders naar school bellen. Men hoort
op het antwoordapparaat het telefoonnummer van het bestuurskantoor waar men
naartoe kan bellen.
Zij hebben de telefoonnummers van de dienstdoende medewerkers.
Deze afspraak moet nog naar buiten worden gebracht via de nieuwbrief.
4. Methode Trefwoord
Het is gebleken dat Trefwoord bij veel groepen niet bevalt en/of aansluit bij het niveau
van de kinderen. We gaan daarom nu weer andere methodes bekijken.
5. Rondvraag
- Wat doet Olympia met de stakingsdag op 12 december?
Dit weten we nog niet. Het is afhankelijk van het bestuur en van het personeel. We
proberen dit tijdig te communiceren met ouders.
- De tussendeur naar de Sleutel is open. Mensen kunnen zo binnenlopen. Hoe gaan
we hiermee om?
Probleem is bekend. Het heeft ook te maken met de brandveiligheid. Er zal z.s.m.
naar een passende oplossing gezocht worden.

-

Opmerking: Communicatie m.b.t. opening fluorweek kwam erg laat.
Dit wordt doorgegeven aan de werkgroep.

Met vriendelijke groet,
Ilse van den Boer

