Notulen MZR 28 juni 2016
Aanwezig: Arianne, Jos, Helen, Annelies, Marianne, Wilna, Kika, Yvette,

Vergaderpunt
Notulen zijn goedgekeurd, gaan op de site.
Mededelingen zijn er niet.
1. Nieuw MR-lid oudergeleding
Er zijn nog geen aanmeldingen binnen gekomen. Er komt
nogmaals een melding in de nieuwsbrief. Als er dan nog
geen aanmeldingen zijn, meldt Patricia zich aan.
2. Luizencapes
Vraag van Astrid; wel of geen luizencapes?
We spreken af dat we met ingang van het nieuwe
schooljaar geen luizencapes meer gebruiken. Jos meldt
dit in de nieuwsbrief.
3. Schoolzwemmen
Financieel komen we waarschijnlijk wel rond. Het
vervoer is een probleem. Dit kost ongeveer 3200,- per
jaar. Jos heeft een sponsorplan geschreven (acties,
sponsors, kind adopteren voor schoolzwemmen).
Sportactiviteiten op dinsdagmiddag. Jos heeft contact
gehad met Spurd. Ze gaan werken met studenten maar
die krijgen hun roosters pas in september.
Formatie
Hoe viel de formatie bij de MR?
De verdeling is prima, weinig onrust.
4. Avondvierdaagse
Yvette wil graag de avondvierdaagse organiseren. We
gaan dit dan via bijvoorbeeld de nieuwsbrief promoten.
Yvette zoekt uit hoe en wat. Wilna geeft de informatie
aan Yvette door.
5. Diversen
Vergaderingen
Arianne heeft de vergaderingen al ingepland. De
jaarvergadering is op een dinsdag, de rest op maandag.
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage moet er vóór 1 oktober uit, ivm de
kinderbijslag!!
Doen de we de ouderbijdrage en schoolreisgeld in één?
Nee, afgelopen jaar ging het goed.
Rekeningen
We zijn nog bezig om de rekeningen op orde te krijgen.
Vervolgens wordt er een rekening bij de Rabobank
geopend.
6. Rondvraag
Annelies: Was het al besloten dat er volgend jaar 1x per
dag zelf drinken wordt meegenomen, en de rest van de
dag water? Dat is inderdaad al afgesproken.

Actielijst

Jos zet dit in de nieuwsbrief.

Jos meldt dit in de nieuwsbrief.

Yvette: Waren er nog problemen van ouders met de
opvang?  Een paar redden het niet om 14.00 uur. Dan
vangen we ze op of ouders regelen het onderling.

