MEDEZEGGENSCHAPSRAAD O.B.S. DE KNOTWILG PAPENDRECHT
Notulen vergadering van 14-9-2016
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NOTULEN:

Punt
en
1.

Onderdeel

Actie

2.

Na het stemmen is Vanessa onze nieuw voorzitter geworden.
Gefeliciteerd!

3.

Verslag vorige vergadering
Punt 5: Veiligheid schoolpleinen; opgemerkt is dat het nu een stuk Vanessa
rustiger is, Floris is aan het verbouwen dus alleen groep 1 & 2 hier
de rest van de school elders. Ook door het mooie weer komen er
velen op de fiets.
Afgesproken is dat de brief voor de herfstvakantie verstuurd gaat
worden en dat we op de notulen een actielijst gaan maken met een
deadline & diegene die het gaat uitvoeren.
Margreet heeft een contactpersoon bij de gemeente die bij haar in Margreet
de wijk ook een bord geregeld heeft, zij gaat contact met hem
opnemen.
Vorige vergadering is gesproken over klassenbord.nl (Margret
draait een jaar proef hiermee ), Marieke vroeg zich af of dit nog
verder uitgebreid wordt op school. In het team willen ze ook nog
meerdere mogelijkheden uitproberen voordat er definitieve keuzes
gemaakt worden.
Vic gaat Parnassys bekijken (administratie programma van school) Vic

Opening en vaststelling van de agenda
Vic opent de vergadering, aangezien we nog geen voorzitter
hebben.
Allen de mail ontvangen van Margreet concept reglement en
huishoudelijk reglement MR. Dit punt komt terug op de agenda.
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4.

5.

Ingekomen stukken
-Mail Margreet concept reglement en huishoudelijk reglement MR
Hier mag je wel je aanpassingen ( als school )
Doorgeenomen & aanpassingen worden gedaan door Marieke,
daarna wordt dit als PDF doorgestuurd om vervolgens ook op de
site te zetten.
- Medezeggenschapsreglement die wij hebben ontvangen komt
niet overeen met de laatste versie van OPOPS. Deze mag niet
aangepast worden door de MR.
-Voorbeeld van een jaarplanning ( ’t Kofschip )
Vanessa maakt een jaarplanning voor de Knotwilg wat als concept
de volgende vergadering besproken wordt
-Gedeelte van de website moet aangepast worden, in ieder geval
waar de notulen staan van de MR en het
medezeggenschapsreglement te staan moet komen.
- Vic verstuurd logo van de knotwilg & definitieve
Medezeggenschapsreglement van OPOPS door naar Marieke.
Directie-aangelegenheden.
-Helaas zijn we in de personele sfeer het jaar niet zo goed
begonnen. De afwezigheid van juf Bernadette. Hier zijn ouders
over geïnformeerd. Pieta en Ellen vangen deze klas op, hard
opzoek naar vervanging. Wanneer er meer duidelijkheid is wordt
dit naar buiten gebracht.
-Vandaag (14-9-2016) is de oplevering geweest van de complete
verbouwing. Op het grote plein zijn door het vrachtverkeer 2 grote
kuilen gekomen in de bestrating, hier gaat de aannemer een
oplossing voor bedenken.
-Leilinde is een kanjermiddag geweest (2e woensdag in Augustus )
hartstikke leuk verlopen! Complimenten! Ondanks dat er € 2,00
betaald moest worden erg druk bezocht.
-De OR is in volle vaart acties op poten aan het zetten om geld in
te zamelen voor het nieuwe plein.
-Zaterdag 24 september komt er nog een sponsor dag om zo nog
meer geld in te zamelen voor het nieuwe plein. De acties zijn
voortreffelijk! De architect heeft de ontwerpen voor de pleinen al
klaar, de offertes komen eind september binnen.
-De officiële opening van de Knotwilg is verplaatst naar woensdag
12 Oktober rond 19.30 uur. Donderdag 13 Oktober is de officiële
opening voor de kinderen van de Moerbeihof.
-Bovenschoolse werkgroep ICT voor thuiswerk software, 1 e stap in
gevonden ( Basispoort ) wordt vervolgd.
-Momenteel ondervinden zich wat problemen met de
nieuwsbrieven, hier wordt hard aan gewerkt.

6.

Zie punt 3 / verslag vorige vergadering

7.

GMR
Donderdag 8 September GMR vergadering gehad met het
dagelijks bestuur, waarbij we afscheid hebben genomen van de
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Vanessa

Vic &
Melanie
Vic
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voorzitter en met een hapje & drankje de koersnotitie van OPOPS
hebben besproken.
7.

Rondvraag
- Vergaderdata indien mogelijk allen naar de dinsdag zetten
Geen probleem! Alle data zijn aangepast naar de dinsdagen
- We hebben dinsdag 1 November na de vergadering de
borrel met Jacco gepland staan, uitnodiging wordt
verstuurd.
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Melanie
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