Notulen MR vergadering 27 september 2016
Aanwezig: Marco, Jeroen, Arianne, Susan, Frieda, Wendy (OV) Claudia (OV), Tom (OV), Dagmar
(OV) en een drietal ouders.
Omdat ook Heidi is afgetreden is Jeroen de nieuwe voorzitter.
Agendapunten:


Agenda vorige vergadering : goedgekeurd.



Ingekomen post: Arianne neemt de taak van de post op zich.



Mededelingen vanuit de directie: Omdat de Akkerdijk vorige jaar pas officieel is
gefuseerd, was het maken van het schoolplan uitgesteld. Daar wordt echter nu hard aan
gewerkt.
-

Er is een vraag aan de Mr van bureau voor landelijk onderzoek om te stimuleren om
de omgeving om de school ( plein) rookvrij te houden. Ze willen een enquête houden
voor de ouders om te kijken hoeveel % van de ouders met kinderen op het primair
onderwijs rookt. Dit onderwerp wordt meegenomen in de koffiecontactochtend,
omdat er nu nog ouders roken op het schoolplein. Frieda heeft wel al een bord laten
maken voor aan het hek.

-

Groot deel van het team daltonopleiding afgerond en certificaat gehaald.

-

Er is een intentieverklaring op het Zichthof getekend met alle partijen voor het
integraal kind centra.

-

Naschools aanbod Wherelant is dit jaar gratis. Er zijn de eerste ronde 125
inschrijvingen en dus extra handen nodig. In overleg met de gemeente wordt het nu
door meerdere docenten op verschillende dagen gegeven.
Tijmen (gymleerkracht groep 5 t/m 8) heeft ook een gratis naschools aanbod. Die gaat
op donderdagmiddag verschillende sporten doen.
Ook de muziekschool heeft al een naschoolse activiteit, deze is niet gratis.








Veiligheidsplan: Het plan voor het fietspad waar vorig jaar mee is gestart heeft even
stilgelegen maar wordt weer opgepakt. Moet nog een handtekening onder en dan weer
naar de gemeente. Streven ernaar dat het voor de zomervakantie klaar is.
Waterdrinken: N.a.v. de waterweek is er en voorstel naar het team gedaan om een water
dag in te gaan stellen in de groepen. Komt volgende keer terug in de MR
Jaarplan: door Frieda toegelicht
KCO jaarvergadering OV/MR: deze is op 12 oktober om 8.45 op school
Sinterklaasviering: Dit punt is door een ouder ingebracht maar deze is zelf niet op de
vergadering aanwezig. De Mr heeft omdat het onrust gaf en de volgende vergadering
sinterklaas al is aangekomen, toch een beslissing genomen en besloten de
sinterklaasviering op de AkkerDijk aan te passen aan het sinterklaasjournaal.

De volgende vergadering is 14 november 2016

