Notulen
Aanwezig: Marjoleine, Marieke, Julie, Angela & Natascha
Afwezig: Sabina (GMR)
1. Marjoleine heet iedereen welkom, we stellen ons kort aan elkaar voor.
Marjoleine neemt de taak als voorzitter op zich. Angela de taak als secretaris.
Het huisregelement en de statuten zijn doorgenomen. Er zijn wat kleine verschillen. In het
huisregelement staat hoe wij het hier op Den Boogerd hebben afgesproken.
Sabina is afwezig, zij vertegenwoordigd Den Boogerd in de GMR. Zij zit in de werkgroep
personeel. Zij wordt meegenomen in de voorbereiding van de agenda, op dit moment geen
punten ter bespreking.
2. In de notulen van de vorige vergaderingen worden nog kleine aanpassingen gedaan.
Marjoleine voert deze door en zorgt ervoor dat alles op de website komt te staan.
Ook het jaarverslag wordt nog aangepast. Marjoleine mailt dit naar Sabrina, als zij akkoord is,
komt het op de site te staan.
3. Er ligt een postvak in het kamertje van de logopediste. Angela maakt een mapje met alle
post. Dit wordt steeds doorgegeven naar een volgend persoon. Er is nagedacht over een
prikbord/informatie hoekje. Dit komt nog een keer terug op de agenda
In de nieuwsbrief stellen we ons even voor aan alle ouders. Ouders kunnen ons bereiken op
het mail-adres: MR@obsdenboogerd.nl Alle e-mail adressen zijn doorgegeven.
4. Data + tijd blijven ongewijzigd.
5. Planning is doorgenomen, nog aantal punten toegevoegd:
Thema avond: brein leren
Thema studiedag: magie van het leren
Open dag staat nog niet gepland.
6. Renovatie toiletten: de laatste klap moet er nog op, hopelijk wordt het in de kerstvakantie
uitgevoerd.
Agenda punt: thema duurzaamheid, we zijn gestart met waterflessen, pakjes drinken is
enorm terug gedrongen, er komt een plastic container. Wat gaan we hier nog meer aan
doen? Agenda punt voor komend jaar.
We hebben 1 ouder die zich heeft aangemeld voor de OV
Kort gesproken over de ouderbetrokkenheid, punt voor volgende vergadering
Er is subsidie aan te vragen om het schoolplein te vergroenen. Marieke schrijft dit soort
subsidies altijd aan. Misschien dat er vanuit ouders meer kans is op deze subsidie. Op
Facebook wordt er een oproep geplaatst voor een tuinman/vrouw

