
Notulen MR 14 oktober 2021

Opening, Vaststellen agenda, Vorige notulen, Notulist
Saskia opent de vergadering en heet Annelotte als nieuw MR-lid welkom.
Agenda en notulen vorige keer worden goedgekeurd.

Samenstelling MR/GMR
De Nieuwe weg is de enige school, die niet vertegenwoordigd wordt in de GMR.
Optie: iemand vanuit MR doorschuiven naar GMR.
Bart legt uit, waarom dat beter een leerkracht kan zijn, dan een ouder. Wat daar besproken
wordt past meer bij leerkracht, dan ouder. Anders zou een ouder beslissen over het ‘lot’ van
personeel DNW.
Nancy zou graag wat meer informatie willen of een keer daar heen gaan, om te kijken wat
het inhoudt.
Xander zal informatie delen over de GMR en ook de vraag bij het team neerleggen.

Vooruitkijken nieuwe opzet schooljaar 2021-2022
Nancy heeft een opzet gemaakt voor de MR.  We lopen er puntsgewijs doorheen.
Bij onderstaande punten hebben we opmerkingen gemaakt.

● stukje nieuwsbrief, voorstellen wie in MR, maar ook als we bij elkaar zijn
geweest. Voorstellen doen we in nieuwsbrief. Notulen komen op website, link ervan
in nieuwsbrief. Eerst moeten de notulen goedgekeurd worden door MR.

● namen, mailadressen of een MR-mailadres in schoolgids/website. Dan weten
ouders wie ze aan kunnen spreken over beleid of wat er besproken is. Notulen
zijn opvraagbaar. Cynthia maakt een opzet voor een document/boekje waarin alles
van de MR in komt te staan.

● Hoe kunnen ouders laten weten als ze een punt hebben voor de MR en hoe
kunnen wij punten aandragen? 9 dagen voor de vergadering zal Saskia een
oproep doen in onze Parro-groep. In de nieuwsbrief komt een aankondiging 2 weken
van te voren, zodat ouders naar ons mailadres ( vraagt Xander aan José) punten
kunnen sturen. Bart zal de mail als eerste beheren, maar vraagt daar wel
ondersteuning bij.

● Contactpersoon ouderraad? Linda van der Lans is als teamlid betrokken bij de OR.
Aan haar zal gevraagd worden of zij punten, die bij de MR horen wil verzamelen.

● Scholing. Nancy zal een ‘leesmap’ maken van de tijdschriften van de MR. Die kan
dan circuleren onder de MR-leden.

Cynthia zal een voorstel doen van een missie/visie en een opzet maken van een document
over de MR wat gedeeld kan worden met ouders.

Verder is er nog de denkvraag: waar staan we als MR voor? Daar moeten de
programmapunten ook op uitgekozen worden. Meerwaarde hebben.

Nieuwbouw
Maandag 11 oktober was de kick off voor personeel ISW, De Nieuwe weg en Simba.



Er was een plenaire start van de directies/besturen, die betrokken zijn. De naam en het logo
zijn onthuld. Na de start gingen de personeelsleden op zoek naar antwoorden op de vragen;
wat neem je mee, wat laat je liever achter, wat voor dier ben je. Na de terugkoppeling kregen
de personeelsleden de vragen; wat zijn positieve punten, wat zijn negatieve punten, wat wil
je adviseren, voorgelegd. De antwoorden daarop zijn verzameld en zullen meegenomen
worden in de klankbordgroep. Tot slot was er een bergbeklimmer, die over zijn expedities
vertelde en de brug maakte naar onze expeditie.
Opvallend detail was dat (sommige) mensen van ISW minder enthousiast over kwamen. Er
is een site expeditie.nl , waarop je kan bekijken wat de ontwikkelingen zijn.
Er is ook een expeditiegids gemaakt, die volgt nog voor de MR-leden.

In de klankbordgroep zijn we met het ambitiedocument bezig en wordt er nagedacht wat er
nodig is in het nieuwe gebouw. Dit, omdat er in 2022, gezocht zal worden naar de juiste
architect om alles in tekening te brengen.

Bart stelt de vraag of ouders niet moeten worden meegenomen in dit verhaal.
Wel verstandig om dit op tijd te doen. De buurt wordt al meegenomen, dat kan dan ook bij
ouders terecht komen. Het is handig dat voor te zijn. Eenduidige communicatie, zodat het
geen eigen leven gaat leiden. Xander gaat in overleg met de communicatiemedewerker
hierover.

Rondvraag en sluiting
Brigitta: hoe is het met de verkeerssituatie?  Er is een verkeersbord geplaatst en er staan
pijlen/spelende kinderen op de weg. De boodschap, die Xander op de informatie-avond
heeft verteld, heeft er toe geleid dat er meer kinderen lopend of fietsend komen, maar
helemaal oplossen doet het niet. Het verzand ook weer een beetje.

Saskia: Dag van de techniek, krantenbericht. Wordt elk jaar georganiseerd. Misschien goed
om dit te doen. Ook met het oog op vervolgonderwijs.

Bart: Koken, als project van zijn studenten. Lesgeven aan groep 7, eten bereiden van ‘gered’
eten. Het is in het Engels, past dus bij Engels beleid van de school. Daarnaast bereidt het ze
goed voor op het  kamp.

Volgende vergadering: 2 december.


