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Om ouders beter te informeren over wat er zoal besproken wordt op de maandelijkse MR
vergadering, wordt na de maandelijkse MR vergadering een verslagje op de website geplaatst. De
belangrijkste punten die speciﬁek voor ouders van belang zijn worden hier nader uitgelicht.

Verslag van de MR van 30 november

Schoolplan 2016-2020
Zoals afgesproken in de vergadering van 2 november hebben de leden van de MR de contouren voor
het Schoolplan 2016-2020 ontvangen en gelezen. Tijdens deze vergadering is kriGsch gekeken naar de
diverse thema’s en ambiGes die in dit voorlopige stuk genoemd zijn. Deze kriGek wordt door de
schoolleiding meegenomen en op 4 januari 2016 Gjdens de studiedag zal ook aan de medewerkers
van BO en VO worden gevraagd om kriGsch te kijken naar de inhoud van dit concept schoolplan.
Begro<ng S<ch<ng de Werkplaats Kindergemeenschap
Na een introducGe van Jeroen Goes en een aanvullende uitleg van Jeroen Peeters inzake de
MeerjarenbegroGng 2016-2020 heeS de MRBO posiGef geadviseerd aangaande de begroGng.
Vergeleken met vorig jaar waren er geen noemenswaardige veranderingen.
ICT
Jeroen Goes heeS ons inzage gegeven in een plan van een door hem geconsulteerd bedrijf hoe
verder te werken naar een beslissing over de aan te schaﬀen hardware, gebaseerd op een visie op de
toepassing van ICT middelen en een visie op ICT onderwijs. Dit plan werkt vanuit een boWom-up
gedachte, zodat wordt gekomen tot een breed gedragen visie. Wij juichen dit toe. De werkgroep
Media en vervolgens het team zullen ook hun reacGe geven op dit plan.

Onderhoudsplan renova<e + inrich<ng kleutergebouw
De renovaGe van het kleutergebouw zal vanaf mei starten. De meeste werkzaamheden zullen vooral
in de zomervakanGe plaatsvinden. Hier wordt in de vergadering van 11 januari 2016 op
teruggekomen.
Fair-Trade school
Aan de ambiGe om een Fair-Trade school te worden is verder vormgegeven; meer informaGe hierover
is op de site te vinden. Het verstrekken van schoolfruit bleek in de prakGjk prakGsch niet haalbaar
vanwege de beperkte bewaarcapaciteit in de vorm van koelkasten.
Bijscholing MR
Op 4 februari 2016 zal een deel van de MR-leden zich laten bijscholen. De medezeggenschap op
scholen is voortdurend in ontwikkeling en daarom is het van belang dat ook wij onze inzichten up-todate houden.

