OBS de Huifkar
Kievitstraat 6
9791 ER Ten Boer
050-3022410

De Huifkar:
“Uit de Kunst”

Notulen MR Huifkar
Datum:
Tijd:
Aanwezig:
Notulist:

Dinsdag 12 november 2019
19.30 uur tot 21.15 uur
Peter, Wilma, Joost, Alrik, Marlies, Theo
Theo

1.

Welkom en opening

2.

Notulen vorige vergadering en Jaarverslag
Geen opmerkingen over de notulen. Kleine wijziging in het verder uitgebreide en
overzichtelijke jaarverslag, waarvoor dank aan de schrijfster (Marlies).

3.

Mededelingen
A. Nieuwbouw: De verhuizing naar het nieuwe schoolgebouw is gepland voor de
week van de Herfstvakantie schooljaar 2020—2021. Mocht dat niet haalbaar zijn,
dan volg de verhuizing direct na de Kerstvakantie.
B. Lief en Leed: Hier wordt over gesproken in de vergadering; er valt (helaas) veel Lief
en Leed te vermelden, met name het met verzuim gepaard gaande leed, Dit trekt
een aardige wissel op de “bezetting”, die tot nu toe vrijwel 100% ingevuld kon
worden met vervangende oplossingen, lees: docenten.
C. Lopende activiteiten: Het Eventmanagement loopt lekker!
D. Verhoging ouderbijdrage: De verhoging van € 15,= naar € 17,50 is OK.
E. Website: Aan vernieuwing wordt hard gewerkt, inclusief een nieuw logo en info over
de rol / verslagen van de MR. Verwachting is, dat de site per 1-2-2020 in de lucht is.

4.

Beleidsdocumenten
Zowel voor het School-ondersteuningsprofiel als voor het (Sociaal) Veiligheidsplan
verleent de MR haar OK. N.B.: Een nieuwe versie was wel aan de orde; dit n.a.v. een
regulier bezoek van “de inspectie”, dat daarvoor inmiddels een aantal jaren geleden
in 2013 had plaatsgevonden.

5.

Ontwikkelingen Woltersum
Plan voor nieuwbouw! Maandag 18 november 2019 volg overleg met de Gemeente
Groningen, daarna wordt meer bekend over de tijdsplanning van één en ander.

6.

Zichtbaarheid MR
O.a. de website zal (hopelijk) zorgen voor de nodige zichtbaarheid van de MR.
Hoogtepunten van de onderwerpen / “resultaten” van de laatste jaren MR zullen op
de website geplaatst worden, evenals een kort “profiel” van “de MR” en de data van
het MR-overleg.

7.

W.v.v.t.k.: “Koffie-avond” in Ten Boer:
Op donderdag 28 november wordt een “koffie-avond” gehouden in De Huifkar te Ten
Boer, om over “de school” te spreken, met onderwerpen als “het lerarentekort” en
méér.

*

Volgende MR-Vergadering: “Maandag 27 januari 2020!

