Medezeggenschapsraad OBS De Octopus, Eenrum
Notulen
Datum: 8 maart 2017
Aanvang: 19.45 – 20.45
Plaats: OBS de Octopus, Eenrum
Agenda
1.

Opening en vaststellen agenda

2.
Verslag vergadering 7 februari 2017.
Joke heeft informeel contact gehad met MR Kids2B. Nog geen concrete afspraak. (Punt 6
notulen 7-2). Hoe presenteren we de notulen? Informerend maar ook niet te belastend
voor notulist. Nienke stuurt vanaf heden notulen GMR door naar leden MR.
3.
Mail DO Peter (toegevoegd punt).
Beleidsnota kindcentra. Kan de MR deze inzien? Mag de MR advies geven op genoemd
strategisch beleid uit verslag DO?
ICT I-turn. Teruggegeven vanuit Octopus dat aanbod vaardigheden wat ons betreft
eerder mag (groep 4).
3.

Initiatief OG: tijdstippen oudergesprekken – verkennend/opiniërend

Punten vanuit MR (aangegeven door ouders):
- Vervelend dat het niet meer in de avond kan.
- Sommige groepen alles op dezelfde weekdag.
- tafeltjesmiddag. (informatie wordt soms gemist, verhaal vd leerkracht vanuit OG)
PG neemt dit mee naar teamoverleg. (ook info-avond)
Uitleg van waarom op de middagen wellicht. Er zijn geen afspraken over tijden binnen
team. Uit enquête kwam dit niet duidelijk naar voren. Wat voor leerkrachten
vanzelfsprekend is, hoeft niet voor ouders zo te zijn.
Vanuit werkgroep portfolio: Voorstel oudergesprekken 2017-2018 komt terug in de MR
dit schooljaar is het streven.
4.

Initiatief OG: filmbeleid - verkennend/opiniërend

Vanuit ouders: veel films gekeken dit jaar. Film kijken als leerkracht ziek is. Combigroep
lastig. Vraag vanuit MR. Kom met een voorstel voor een filmbeleid. Wordt meegenomen
naar team.
5.

Initiatief OG: snoepbeleid - verkennend/opiniërend
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Voorbeeld kerstdiner te ongezond. Verschillen per groep. OG Komt met voorstel voor
een volgende keer. Daarna verder bespreken. Hoe achterban hierbij meenemen?
6.

De rol van de MR in het kindcentrum – brainstorm

Doorschuiven naar volgende bijeenkomst.
7.

Afvaardiging Octopus naar GMR eind maart, april, mei

Dit schooljaar nog ouder. Vraag kan terecht komen bij PG voor deze keren i.v.m.
zwangerschapsverlof Nienke.
8.

Rondvraag, sluiting en volgende vergadering (11 april 2017)

