Notulen vergadering 6 juli Mr obs de Peppel
Aanwezig: menno Hoekenga, Brenda Amiabel, Ank Ursem en Eva Kooijman
Toehoorder: Peter Smit en Uwe Hunger
•

•

De vergadering vangt aan met het verzoek of CAO overlegmodel akkoord is, bij de rondvraag
stelt de voorzitter vast dat het team en de personeel geleding van de Mr akkoord is. Eva
ondertekend het document waarin aangegeven wordt dat het overlegmodel akkoord is
bevonden.
Peter breng het onderwerp omgangsnomen in de agenda:
leerlingen en ouders kunnen voor gedragsproblematiek en weerbaarheid terecht bij
de GGD.

•

Menno vraagt wie vertrouwenspersoon is, Ank en marco. Eva vraagt of dit verplichte
onderdeel weer in de schoolgids staan, peter bevestigd dat.

•

De schoolgids is in concept voorgelegd aan de Mr.
o
o
o
o
o

Fruitdagen lopen goed.
Menno geeft aan dat de data nog niet kloppen.
Menno vraagt of de informatie van het schoolreisje 1-2 en 3-4-5-6 klopt, nee dat
moet nog worden aangepast.
Brenda vraagt of de gym voor 1-2 is aangepast naar 1-2-3
Er zijn geen verdere op of aanmerkingen, schoolgids kan na aanpassingen door Eva
worden getekend.

•

Begroting:
o Budget voor aankomend jaar is voorgelegd en zal nog verder worden uitgewerkt.
Voor het overige besproken over de begroting zal in een addendum louter aan de
Mr-leden worden voorgelegd.

•

Eva vraagt naar de bouw in de lorentzstraat en de verkeersveiligheid tijdens de
bouwwerkzaamheden.
o Peter geeft aan dat er afspraken zijn met de gemeente en projectontwikkelaar, er zal
dus nog info volgen.
o Eva vraagt naar de poolse auto die er al maanden staat, zonder dat deze wordt
gebruikt, het gras staat er hoog onder. Peter gaat dan na.

•

Eva stelt de luchtkwaliteit nogmaals aan de orde.:
o Zowel de leerkrachten als leerlingen merken verbetering sinds de roosters zijn
geplaatst.

•

Eva stelt een vraag betreft de kosten van het alarm omdat deze de laatste tijd nogal vaak
afgaat. Er zijn geen kosten.
o Eva vraagt of de sleutel van de kerk al op school aanwezig is, indien er ontruiming is
middels het luchtalarm, dan zal de Peppel zich bij de Ark moeten melden, de Titus bij
de Maria sterre der zee en de wegwijzer in de ontmoeting. Peter gaat navraag doen.

o

Eva vraagt naar het vermiste kind protocol, en benadrukt dat wanneer een kind te
laat is of niet komt zonder afmelding van ouder dat de leerkracht om 8:35 de ouder
zal bellen waar het kind blijft, zo ondervangen we kinderen die weglopen, of
onderweg wat overkomen zijn. Dit gebeurd in grote lijnen al wel doch zal dit
nogmaals besproken worden.

•

Ook de veiligheid op het schoolplein komt aan de orde, waaronder het klimmen in bomen,
dit is inmiddels verboden en er wordt toezicht daarop gehouden.

•

Bij de rondvraag zijn er geen op of aanmerkingen en/of vragen.

Volgende mr vergadering is 3 oktober 2017

