Notulen
Datum: 12 februari 2019
Locatie: De Mient
Aanwezig: Peter Smit, Ellen Brouwer, Marloes Arbon, Annelotte van Maanen, Astrid
Kager, Mark Vermin, Annemarie Konijnenberg.
Notulen vorige vergaderingen: akkoord?? (opmerking: is deze notulen akkoord?)
Samenwerking SAS
We hebben enige tijd geleden contact gehad met de MR van de SAS en
voorafgaand aan de vergadering kennis gemaakt. Afgesproken is om
samenwerking met de kinderen onderling te versterken.
Medezeggenschapsregeling
Marloes en Ellen hebben een conceptreglement opgesteld. Kleine aanpassingen
worden doorgevoerd; aanpassing rond de verkiezingen en het uittreedrooster van
de MR.
Procedure verkiezingen
• Brief opstellen
• 2 april brief via social schools verzenden
• 19 april uiterlijke datum kandidaatstelling
• 7 mei publiceren
• Promotiemogelijkheid van de kandidaten
• 14 mei uiterlijke datum inleveren keuze (via brief)
• 15 mei uitslag
De laatste twee vergaderingen kunnen de kandidaten deelnemen aan de MR
vergadering. Tijdens de laatste vergaderdatum voor de zomervakantie start de
nieuwe MR.
Begroting
De begroting en het formatieplan zijn beknopt besproken. Werkdruk middelen
zijn volgend jaar nog beschikbaar. De combigroep wordt afgebouwd en stroomt
in, de afbouwen begint nu.
Campagne Surplus
Er wordt geen open dag georganiseerd, ouders kunnen altijd komen kijken. Dit is
afgestemd met de SAS en De Snip. Er komt wel een campagne van de Surplus
scholen.
Bijeenkomst
Marcel van Herpen, komt 9 april naar de Snip en alle ouders worden uitgenodigd.
Inspiratie hiervan vind je op: Wat zou jij doen?
Volgende vergadering 2 april 19:00 uur.
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Verbouwing De Mient start 1 maart, de planning is om na de kerst te
verhuizen.
Kinderopvang
Kappio: start met opvang voor 0-12 jaar. Dit is in het gebouw, centraal in het
pand. Planning is om hier 1 januari 2019 mee te starten, omdat we nieuwbouw
voor De Mient dan af is gerond. Tevens start De Keet (Kinderopvang Den Helder)
met de bouw van een nieuw pand (wat vroeger ook het plan was). De
kinderopvang start na de zomervakantie. Het plan is dat hier ook het
consultatiebureau komt.
15 maart staking
Surplus scholen gaan dicht. De staking is georganiseerd om aandacht te krijgen
voor de werkdruk en de aantrekkelijkheid van het vak. We willen de continuïteit
van de lessen namelijk garanderen.
Ouderraad (OR)
We willen graag samenwerken met de OR en gezamenlijk bespreking hoe we
ervoor staan. De OR wordt uitgenodigd voor de vergadering van 2 april.
Samenwerking bedrijven
Vanuit de directie wordt samenwerking met bedrijven in de buurt gezocht. Dit om
jaarlijks een gezamenlijk project doen. Enkele bedrijven zijn benaderd en de
reacties zijn positief.

Data en agendapunten van vergaderingen:
• 2 april (19:00 uur) MR vergadering.
•
•
•
•
•
•

2 april brief via social schools verzenden
19 april uiterlijke datum kandidaatstelling
7 mei publiceren
Promotiemogelijkheid van de kandidaten
14 mei uiterlijke datum inleveren keuze (via briefje)
15 mei uitslag

•
•

4 juni (19:00 uur): MR vergadering. Evaluatie combiklas en continurooster.
1 juli (16:00 uur): MR vergadering. Jaarverslag van de MR opstellen 2018/2019.
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