
31-10-16  MR vergadering 

Aanwezig: Anneke (directeur), Sandra (ouder), Linda(ouder) ,Tineke (teamlid) en Jose   ( teamlid)   
afwezig: Peter (ouder) 
 
Welkom: Tineke heet allen  welkom om 19:00 uur 
 
Ingekomen Post: per 1 jan ’17 verandert de Wet op de Medezeggenschap Scholen. Volgende 
vergadering in januari komt dit punt op de agenda. 
 
Notulen d.d. 5 sept: Notulen worden goedgekeurd 
 
Directienieuws: 
Er is gesproken over de volgende onderwerpen: 

-schoonmaak: is een Kwaliteitscontract.  Alles wat de nieuwe schoonmaak niet doet wordt in 
een groot boek geschreven en dat gaat naar de ASG. Leerkrachten moeten nu zelf meer de 
lokalen schoonmaken. 
- Wc’s boven en beneden aangepakt: Behalve kleuters. Geur is minder, wasbakken 
geschrobd, nieuwe deuren. Een verbetering. Sommige tegels vervangen. 
-Voortgang aanpak ramen 2 lokalen boven: Ergens tussen nu en de kerstvakantie worden de 
lokalen boven en de tussendeur bij de ingang beneden aangepakt. 
-Groeischool:  Derde kleutergroep vanaf de voorjaarsvakantie. nu beide 26 kinderen en elke 
week 2 rondleidingen hier uit de buurt. Het voorstel is om groep 2 er uit te halen. Dit wordt 
dan de nieuwe groep. Alle nieuwe kinderen komen dan bij Jeanette, Conny, Annie en 
Caroline. Hier hebben we instemming voor nodig. Morgen worden de kleuterouders 
uitgenodigd via de Digiduif om op 15 november  dit verhaal aan te horen. Caroline’s lokaal 
wordt dan gebruikt voor de nieuwe  groep 2 . Er wordt ingestemd. 
 

GMR: 21 november hier een scholingsbijeenkomst over de  wet versterking bestuur. Nieuwe 
benoemingsregels directies en besturen . En bv. Op voorhand over de begroting meer zeggenschap. 
Per augustus volgend jaar vertrekt Ingrid Verheggen. Er moet een nieuwe baas over alle 44  
basisscholen en de 4 voortgezet onderwijsscholen komen. Als MR kun je je wensen kenbaar maken 
bij Tineke . Zij neemt alle ingebrachte punten mee naar de GMR. 
 
Rolverdeling binnen de MR: 
Notulen: Jose 
Voorzitter: Tineke  
Lid: Linda  
Agenda : Sandra 

mr@heliotroop.asg-almere.nl 
 
 
Volgende data: 
Week 02: maandag 9 januari ’17                                                                             
Week 10; 6 maart ’17   
Week 19; 15 mei ’17          
                                                                                                                                                                                               
 
Afsluiting: Tineke sluit de vergadering om 20:35 uur 
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