Notulen Gezamenlijke OR/MR
Locatie:
Tijd:

1 maart 2016

Wevelaan
19.00 uur - 21.00 uur

Aanwezig:
OR-leden
Renske
Marleen
Marlou
Lieke
Manon
Sjors
Marina
Esther

MR-leden
Arno
Roland
Saskia
Katinka
Sietske
Tineke
Bjørn

directie
Wijbrand
Henk

1. Opening en kennismakingsrondje
Het was al langer een wens om eens een gezamenlijke OR/MR-vergadering te organiseren. Fijn
dat het nu gelukt is. Het doel van deze vergadering:


elkaar leren kennen



informatie uitwisselen



welke taken hebben beide organen en waar kunnen we elkaar meer in vinden?

We zijn voornemens om jaarlijks een gezamenlijke OR-MR vergadering te organiseren.

2. Wat zijn jullie verwachtingen van deze avond?
Dat je iets meer weet wat je van elkaar kunt verwachten? Zijn er raakvlakken? Kunnen we
inhoudelijk soms samen optrekken? De OR zou wel meer willen doen dan alleen assisteren bij
feesten. Onderwerpen die we geschrikt vinden om als OR en MR samen op te pakken:
ouderbetrokkenheid, gezonde traktaties, de TSO, i-pads in de school, het nieuwe schoolplein,
schoudercom.
3. Afspraken
Het blijkt dat we als OR en MR te weinig zichtbaar zijn in de school. De website en stukjes in de
nieuwsbrief worden niet door iedereen gelezen. We gaan de zichtbaarheid van OR en MR
vergroten. Idee: Hang een leuke lijst met foto’s in de school. Eén per locatie.
Streven: Binnen een maand. Zie actielijst.

De gezonde school wordt gekozen als geschikt eerste onderwerp.
Er wordt een klein groepje geformeerd waarin elke geleding is vertegenwoordigd. Dit groepje
gaat voorwerk verrichten rond dit onderwerp. Zie actielijst.
4. Mogelijke vervolgonderwerpen.
Communicatie, TSO, BSO, omgaan met social media, verkeer
Hoe worden we meer zichtbaar voor ouders? Hoe denken ouders over de school en alles wat
daarbij hoort? Voorbeeld: d.m.v. enquête peilen wat er onder de ouders leeft.
Actielijst
Wie
Tineke, Katinka
en Khadija
Marlou en
Sietske
Renske, Marleen,
Bjørn en ?

Wat
maken een lijst met foto’s en info over OR en MR op de Regentesselaan
maken een lijst met foto’s en info over OR en MR op de Wevelaan
doen voorwerk rond het onderwerp De gezonde school en informeren de
andere OR- en MR-leden hierover.

