Notulen vergadering MR van de Ds. G.H. Kerstenschool te Ridderkerk
16 juni 2011

Aanwezig namens MR:
Wim van Asperen (voorzitter)
Inge Molenaar
Adriaan Wisse
Anke van Keulen
René Vrijhof

Niet aanwezig namens MR:
Liesbeth Martinu (secretaris)

Vaststellen notulen vorige vergadering
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

Actielijst
Punt 9 van vergadering 03/01 is nog niet afgehandeld. Er zal een kort overzicht
opgesteld worden betreffende bruikbare tips voor de overblijfcoördinatoren. Dit zal
doorgestuurd worden naar de overblijfcoördinatoren. Punt 1 t/m 8, 10 en 11 van vorige
vergaderingen zijn afgehandeld. Rond de vergadering de agenda en de verkorte notulen
op de site plaatsen.

Bespreking stukken:
Schoolplan 2011-2015:
Wordt akkoord bevonden. Instemming zal ook nog schriftelijk via de mail verstuurd
worden.

Schoolgids:
Punt 1.4 zal een aanvulling krijgen, namelijk dat ouders hier ook terecht kunnen voor
vragen en of opmerking betreffende het schoolgebeuren.
Verder wordt er aangegeven dat er op verschillende punten correcties nodig zijn.
Na deze correcties wordt de schoolgids akkoord bevonden en zal dit schriftelijk via de
mail bevestigd worden.

Jaarverslag jaarplan 2010/2011:
Wordt ingezien en verder akkoord bevonden.

Beantwoording vragen Vergadering 13/04:
Al de vragen zijn duidelijk beantwoord. Er is duidelijk serieus omgegaan met de vragen
en er is nagedacht over de beantwoording.

Jaarverslag 2010 MR
Jaarverslag ziet er duidelijk en overzichtelijk uit.
Er zijn hier verder geen vragen of opmerkingen over.
Besloten wordt om het jaarverslag niet op de site te zetten.

Financiële man. Rapp. Jan-april 2011:
Wordt ingezien en akkoord bevonden.

Vaststelling datums voor de volgende vergaderingen:
Naar aanleiding van de datums van de bestuurlijke jaaragenda 2011/2012 hebben we de
volgende datums vastgesteld om als MR (D.V.) te vergaderen :
12 november 2011
16 december 2011
11 januari 2012
8 februari 2012
28 maart 2012
16 mei 2012
20 juni 2012

Rondvraag
Er wordt aangegeven of we op de website ook niet een pop-up kunnen zetten aangaande
de nieuwe dingen die de MR op de site plaatst. Dit zal met de school besproken worden
wat de mogelijkheden zijn.
Een vraag is of we een archief op de site zetten van de notulen of dat we dit elke keer
vernieuwen en de oude notulen eraf halen.
Besloten worden om de notulen als PDF te uploaden en dus een archief op de bouwen
van alle notulen
Een vraag van een ouder is of het wel zo wenselijk is dat de foto,s van schooluitjes e.d.
op de site komen te staan. De schooldirectie reageert dat iedere ouder tekent voor
goedkeuring dat foto´s van de kinderen op de website kunnen komen te staan.
Er wordt ook gevraagd of het mogelijk is bij het (fiets)tunnel vlak naast de school een
helling te maken om zo met kinderwagens naar boven te rijden i.p.v. helemaal om te
rijden via het kruispunt. De schooldirectie geeft aan dat dit geen schoolaangelegenheid is
en dat de school hier niets in kan betekenen. Dit geld ook voor de vraag om een zebra bij
het kruispunt van de Kievitsweg/ Sportlaan. Ook hier kan de school niets in betekenen en
zullen de ouders dit zelf met de gemeente of politie moeten bespreken.

