Notulen vergadering MR van de Ds. G.H. Kerstenschool te Ridderkerk
08 november 2012

Aanwezig namens MR:
Wim van Asperen (voorzitter)
Liesbeth Martinu (secretaris)
Inge Molenaar
Anke van Keulen
René Vrijhof
Afwezig met kennisgeving.
Adriaan Wisse

1. Opening en welkom
2.

Vaststellen notulen vorige vergadering

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en ondertekend.
N.a.v. de notulen wordt gevraagd wat de stand van zaken is m.b.t. de vergoeding voor
de overblijfcoördinatoren. Dit is nog niet helemaal duidelijk. En wordt nagegaan of dit
inmiddels bekend is en of dit inmiddels ook gerealiseerd is.

3.Actielijst
Alle actiepunten zijn afgehandeld.
Wel lopen 2 zaken nog. De overblijfvergoeding coördinatoren en de toelichting op
toelatingsbeleid en koeling.

4. Bespreking stukken
De vraag die gesteld wordt aangaande de algemene reserves is wat het doel is van deze
algemene reserves. Deze vraag zal aan de directie voorgelegd worden.
M.b.t. een personele zaak wordt wat voorstel gedaan die aan het bestuur voorgelegd zal
worden.

5. Bespreking evaluatie MR/bestuur
Vanuit het bestuur is er gevraagd of er vanuit de MR nog punten zijn richting het bestuur
waar aandacht aan moet worden besteed. Indien er punten zouden zijn, zijn we welkom
op de bestuursvergaderingen om deze te bespreken. Er is een grote vorm van
transparantie richting MR en alle stukken worden toegestuurd. Er wordt een vraag
gesteld over de verkeersveiligheid waar al eerder een vraag over geweest is. Daar is
geen reactie op gekomen, echter is er wel een enquête hierover rondgestuurd. Nagegaan
wordt welke vragen dit nu waren.
Het halfjaarlijkse evaluatieplan 2011/2012 wordt verder akkoord bevonden.

6. Rondvraag
Er wordt gevraagd of de vergaderingen iets eerder kunnen plaatsvinden dan 19.45.
Besloten wordt om de tijd van 19.45 aan te houden. De vraag is er of er nog aandacht
gegeven moet worden aan een inmiddels afgeronde kwestie van een ouder/gezin.
Aangezien de ouders de MR hier niet bij betrokken hebben zal de MR alles voor
kennisgeving aannemen en geen verdere actie ondernemen.

7. Sluiting

