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Genodigden
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Vic Michielse
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Directie

X
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De Knotwilg
De Knotwilg
De Knotwilg
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De Leilinde

X
X
X
X
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Personeelsgeleding
Margret van den Berg
Hester Rook
Yvon Reitzema
Ellen Menheere
Pieta Mos
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De Leilinde
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De Knotwilg
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X

X
X
X
X
X

NOTULEN:
Punt
en
1.

Onderdeel

2.

Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen

3.

Ingekomen stukken
Directie-aangelegenheden.
Nieuwsbrief is onlangs de deur uit gegaan met de nieuwe
verhuisdata, hopen dat we weer op veel steun van ouders
kunnen rekenen. De volgende fase zullen ze gaan beginnen bij
het kleuterplein. Tijdens de 3e fase kan er weer in de centrale
hal overgebleven worden.
De formatie is zich aan het voorbereiden op directie niveau.
Verwachting zal dit na de Mei vakantie gepresenteerd worden.

4.

Actie

Opening en vaststelling van de agenda
Geen aanpassingen

1

Het team van de knotwilg & de leilinde is bezig iets te bedenken
voor / met de PR, vorm aan te geven en hier mee naar buiten
te treden. Leuk idee om MR / ouders hier in mee te nemen.
Hoe gaan we om met Facebook/ social media, hier moet wel
strak beleid op worden gemaakt, vanwege de wet op privacy.
Hier is een protocol ( concept ) op gemaakt op basis van de wet
op de privacy.
14 Juni de evaluatie van klasbord.nl
Margret
5.

Veiligheid schoolpleinen
Helaas hebben we moeten constateren dat de veiligheid
rondom de scholen nog niet verbeterd is. Er wordt nog veel
dubbel geparkeerd, hard gereden.
De MR kan een brief schrijven naar Wethouder Joke ReuwerVerheij en een kopie naar de politie. Wethouder in Papendrecht
van verkeer. ( Jan Rozendaal )
Dit punt blijft staan totdat de brief klaar is.
Bij de Anne Frank is de gele streep doorgetrokken met behulp
van de gemeente i.v.m. de parkeeroverlast.
Vic zal met de directeur van de Anne Frank bespreken hoe dit
in samenwerking met de gemeente is verlopen.

6.

GMR
In Sliedrecht heeft een enquête plaatsgevonden betreft de
schooltijden, resultaten zijn nog niet bekend.
Besproken is het aannamebeleid, dit ligt nog ter concept.

7.

Rondvraag
- Is het nieuwe vakantie rooster er al? Ja, die is er al.
- Oude notulen aanleveren aan Marieke
- Zijn de codes van Ambrasoft uitgedeeld wanneer je
halverwege het jaar instroomt? Antwoord is nee
- Pieta gaat navragen wat er van de kleuter sofware
gebruikt kan worden en dit naar ouders kan
communiceren.
- Stukje voor de nieuwsbrief schrijven om zo de ouders op
de hoogte te stellen van de toetreding van de nieuwe
ouders in de MR en het aankomende vertrek van Jacco
einde schooljaar.
- Wanneer er een mail vanuit school wordt gestuurd
worden alle ouders in de CC gezet, zo kunnen ook alle
ouders elkaars mail adres zien. Misschien dit handiger
alle mail adressen in de BCC te zetten
Bedankt voor de tip!
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