VERSLAG vergadering
Datum : 27-6-2017
Tijd
: 21:00 – 22:00 uur
Locatie : Vrije school de Zonnewende

Deelnemers:
Voorzitter
Arthur Aalsma
Notulist
Michiel Kaatman
Leden aanwezig
Oudergeleding: Arthur Aalsma, Michiel Kaatman
Personeelsgeleding: Annemiek Stout en Petra van de
Afwezig:
Leden
Directie
GMR
Ouders

Gabrielle Roeterink
Ceciel Wolfkamp
Ed Vervloet

________________________________________________________________________

Concept verslag MR vergadering Zonnewende 21 juni 2017
Agenda
Overleg met bestuurder vervalt wegens afwezigheid bestuurder (vooraf gemeld)


Agenda punt 9 GMR vervalt wegens de afwezigheid van Ed. Agendapunt 10c kan niet
behandeld worden vanwege afwezigheid van Maarten. Daarmee is de concept agenda
goedgekeurd.

8.

Binnengekomen stukken / uitgaande stukken
 Er zijn geen binnengekomen / uitgaande stukken.
 Er zijn 0 (nul) reacties ontvangen op de MR verkiezing.

10.

MR - Intern
a) MR verkiezing
Er zijn helaas geen reacties ontvangen op de MR verkiezing -> hernieuwde oproep via het
weekbericht en direct aanspreken van twee -in onze ogen passende- kandidaten. Actie
Arthur.
b) Voorbereiding fusie
Geen concrete nieuwe informatie, het vooronderzoek loopt nog. Wel is duidelijk geworden
dat de huidige IJssel - invalpool per 1 augustus opgaat in de Athena – invalpool. We zullen
Ceciel in de eerstvolgende MR vergadering om een toelichting vragen.
c) Statusverslag ouderbijdrage 2016 – 2017
Niet behandeld in verband met de afwezigheid van Maarten.
d) Jaarverslag MR 2016 – 2017
Arthur gaat hiermee aan de slag. Punten die aan de orden dienen te komen zijn 1) het
onderzoek naar de gang van zaken op school, 2) de gesprekken met Athena, 3) verbouw –
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verhuizing - financiering, 4) ontwikkeling onderwijskwaliteit – eindtoetsen onderbouw, 5) de
ontwikkelingen op het vlak van betrokkenheid van ouders en 6) de schooltijden.
11.

WVTTK en afsluiting
We hebben geconstateerd dat er meerdere acties al geruime tijd uitstaan. In verband met het
jaarverslag en de communicatie richting ouders is het van belang dat betrokkenen deze op korte
termijn afhandelen.

Volgende en laatste vergadering: 30-6-2016 op De Zonnewende om 19.30u.
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