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1. Welkom
Maud heet iedereen welkom.
2. Begroting OWG.
Penningmeester Cindy Braken van OWG krijgt compliment voor het bijhouden de
financiën. Ze geeft een toelichting over de begroting van het afgelopen en komend
schooljaar. De taak om het geld af te halen ligt bij Cindy Braken. Zij zal dit oppakken
met Sanne. Er is van de instroomkinderen nooit geld ontvangen, maar daar heeft de
OWG wel recht op. Ook dit wordt opgepakt met Sanne.
MR is akkoord en stelt bij deze de begroting vast. De laatste begroting van dit
schooljaar moet dan ook in juni/juli 2019 bij de MR binnen zijn.
3. Jaarverslag 2017-2018 en notulen van de vorige vergadering zijn vastgesteld en
worden op de website geplaatst.
4. Hygiëne zandbak.
De korrels werden afgeraden door MosaLira.
Een zeil of net is niet haalbaar i.v.m. bevestiging. Het wordt schoongemaakt als het
vuil is. Navragen wanneer de zand wordt ververst.
5. Vrijwilligers in het zonnetje zetten.
Voorstel is dat de MR dit jaar iets hier voor regelt.
Met kerstmis wordt aan de vrijwilligers een kerstster in pot geschonken. Deze
worden geverfd door leerlingen. Anouk T. zorgt voor een kaartje voor eraan.
Navragen of hier budget voor is.
Navragen om hoeveel vrijwilligers het gaat.
6. Restaurantavond.
Vraag aan oudergeleding of er reacties van ouders zijn geweest.
- Dimitri merkt op dat het veel werk was en daardoor soms chaotisch. Mensen van de
hotelschool hadden afgezegd. Wellicht meer voorwerk verrichten. Ouders hebben
dat wel met plezier gedaan. Er was een grote opkomst.
7. Strategisch beleidsplan.
Het nieuwe beleidsplan wordt geschreven en geldt dan voor 2020-2024.
8. Bevindingen ‘rondje door school’.
De MR geleding merkt op:

-

de ijzers steken weer uit! Sanne vragen om dit op de maandelijkse to do lijst van
Patrick te zetten.
De nooduitgangen in de nissen zijn nog versperd door materialen en speelplek
voor kinderen. Dit is met directie besproken.
De andere bevindingen van vorig schooljaar zijn inmiddels opgelost.

9. Acties MR.
De vraag is of de MR een actie wil bedenken om sponsorgeld binnen te krijgen.
Wel tevoren een doel stellen en kenbaar maken.
De volgende ideeën komen naar voren:
- sponsorloop
- statiegeld actie ( Anouk T. vraagt na bij de Jumbo)
- flessenactie
- verkoop kerstspullen/kerstkaarten.
We komen hier volgende vergadering op terug.
10. Vacatiegelden.
Moet in volgende vergadering worden ondertekend door oudergeleding MR en
opsturen in januari naar MosaLira. Marij zal dit uitprinten.
11. Ontwikkelgesprekken personeel.
De eerste ronde is nu voor alle personeelsleden geweest.
12. Afname Cadenza.
Twee keer per jaar wordt dit afgenomen bij leerkrachten en onderwijsassistenten.
13. Kwaliteitsbeleid en schoolzelfevaluatie. Zie bijlage.
Opm: Punt 1 van kwaliteitsbeleid ontbreekt.
14. Leernetwerk conciërges.
Conciërges van MosaLia krijgen scholing wat betreft: veiligheid, Arbo e.d. Vandaag
was de eerste bijeenkomst.
15. Week van de gezonde voeding 5 t/m 9 november.
Nationaal schoolontbijt op 7 november. Hier zijn ook ouders voor uitgenodigd via
Walvi.

