Notulen MR vergadering 14-03-2017
Aanwezig

: Eva, Brenda, Ank, Peter, OR (Uwe gedeeltelijk) en Menno

• Digibord
Er is nog geen contact geweest met de leverancier. I.v.m. een nieuwe Europese aanbesteding zullen
de borden pas volgend jaar vervangen gaan worden.
Er zijn vooralsnog geen problemen met de huidige borden.
• Zakboeken MR
Zijn nog steeds niet geleverd. Peter heeft hierover een e-mail gestuurd. Geen reactie. Peter gaat nu
bellen.
• NT2
Volgende schooljaar komt er bij de NT2 waarschijnlijk een stagiaire bij.
• Brede school MR overleg
Het brede-school MR overleg zal gehouden worden op 27 maart. Eva zal hier namens de Peppel bij
aanwezig zijn.
• Verkeer en veiligheid
Het laden en lossen bij de Dekamarkt gebeurt weer als de kinderen gehaald en gebracht worden. Eva
gaat dit bespreken met de Dekamarkt.
De NT2 busjes staan geparkeerd op de stoep naast de school. Dit belemmert het uitzicht voor het
raam. Peter gaat bespreken of de busjes ergens anders geparkeerd kunnen worden.
Enkele voorstellen om de verkeersveiligheid te verbeteren:
- Een richtingsverkeer in de Sportweg.
- Extra parkeergelegenheid creëren op het grasveld aan het einde van de Sportweg. Dit is geen
optie omdat de grond van een aannemer is. Stuk grond staat te koop.
- Steekhavens
• CAO
Afspraak met Jennifer van Dalen om informatie in te winnen over het overlegmodel wordt nog
gemaakt.
• RIE
Er wordt nog rond gevraagd of er iemand is die de RIE (risico- inventarisatie en evaluatie) mag en kan
uitvoeren. Als er niemand gevonden wordt zal Peter zelf de RIE cursus gaan volgen.

• Avond4daagse
Nieuwe schoolhesjes worden besteld. Elastisch aan de zijkant. Aan de voorkant voorzien van het
schoollogo en achterop de sponsororen.
• Luchtkwaliteit
Sinds de roosters geplaatst zijn is er duidelijk merkbaar verschil. Afwachten hoe het in de zomer zal
zijn.
• Vogelnest
Er is een ingekomen brief namens meerder ouders over de veiligheid van het vogelnest speeltoestel.
Dit toestel wordt als gevaarlijk gekenmerkt.
Omdat SBBK niet meer bestaat is dit van de 3 gezamenlijke scholen. Eva neemt dit mee naar de
brede school MR vergadering van 27 maart.
• Rondvraag
Peter: SBBK is opgehouden te bestaan. SBBK was verantwoordelijk voor het gebouw. De
verantwoordelijkheid voor het gebouw komt nu te liggen bij Kopwerk en/of Surplus.
Op de volgende MR vergadering de MR scholingsbehoefte doorgeven.

