Notulen MR

17.00

Datum: 27 juni 2018

Aanwezig: Henk, Erika, Yeliz, Aysel en Harmke
Afwezig:

Agendapunt:
Opening

Notulen:

Acties:







Achmed Hitou en Yvonne Markerink zijn
nieuw lid van de MR. Na de zomervakantie zal
er een vacature uitgaan voor een ouder.
Extra vergaderpunt: Schoolzwemmen.
Harmke ligt ouders in over zwemprotocol en
de bijbehorende afspraken die wij als school
met ouders en zwembad en gemeente
Utrecht hebben gemaakt. Yeliz stelde vragen
over het protocol. Of zij instemming of
adviesrecht hebben over de beslissing.
Hoeveel kinderen per zwemgroepje, Of de
OR het rest om ouders te werven en of
ouders precies weten wat hun taken zijn in
het zwembad.





Na de zomer vacature op scoial
schools zetten. (Henk)
Ouders hebben adviesrecht in
de beslissing over het
schoolzwemmen. Het blijft een
schoolbeslissing. Zij kunnen
wel meedenken en adviseren
over de uitwerking ervan.
Volgens gemeente Utrecht
hebben ouders
instemmingsrecht over het
ontstaan van het protocol. Dit
komt vanuit de gemeente.
Ronald gaat navragen of dit
aangepast moet worden of dat
ouders daadwerkelijk in mogen
stemmen over de
totstandkoming van het
protocol.
De praktische uitvoering van
schoolzwemmen zal blijken uit
ervaring. Op papier staat goed
beschreven wat een ieders
taken zijn. Indien de
groepsleerkracht het

onverantwoord vindt, mag
deze de beslissing nemen om
niet te gaan zwemmen. Tijdens
evaluatiemomenten moet
goed worden besproken hoe
het gaat, ook wat betreft
ouders die meegaan.
17.10

Notulen vergaderin 14 mei 2018



goedgekeurd

17.20

Vaststellen herziene
vakantierooster 2018-2019



Henk legt uit waarom er bepaalde wijzigingen
zijn geweest in de conceptversie van het
vakantierooster.

17.25

Schoolgids 2018-2019



Is deze dag pas verstuurd naar MR-leden.
Gevraagd is deze door te nemen en op de
volgende vergadering deze te agenderen

17.40

Vaststellen nieuw
vergaderrooster



Volgend schooljaar het liefst op maandag
vergadering ook om half 5 net als dit jaar.

17.50
18.00

Rondvraag
Afsluiting en etentje



Schoolgids op de agenda
(Henk)

Eerste vergadering staat gepland op:
12 september 16.30

