Verslag MR-overleg Wommels
Datum: dinsdag 28 november 2017

Tijd: 20.00 uur Plaats: “De Opslach” Wommels

Aanwezig: Nynke, Rutger (verslag), Janke en Ewoud. Voor punt 12 en 13 schuiven Anneke en Sabina, MR-leden it Fûnemint aan.

Overleg MR Onderwijsteam 7
Nr

Agendapunten

1.

Openen

2.

Verslag vorige
vergadering

3.

Vaststellen agenda

4

Ingekomen stukken

5.

Mededelingen

6.

Schoolfruit

7

Kleuterboekjes /p.r school

8

Project “Greidhoeke goes
onderwijs”

9

Schoolgids
schoolkalender

10

Evaluatie ouderavond

11

OMR /GMR

12

Fusie oriënterend gesprek
met M.R it Fûnemint

Doel

Besluiten/afspraken/actiepunten:

Actie door

Bespreken en vaststellen

Informatie over GVO en HVO
De start ging wat stroef met de ouders. Ouders Ewoud
van it Fûnemint waren niet op de hoogte van de
samenwerking. Ewoud bespreekt dit met Jappie.
Ewoud en Janke bespreken instroom van 3,5
Janke/Ewoud
jarigen in team.
Flyers zijn uitgedeeld. Er komt een wand in het
Fries Museum, het invullen van deze wand wordt
de volgende opdracht.
Volgens Timo verspreid, bij ons niet
Ewoud
aangekomen. Ewoud informeert bij Timo.
Stukje schrijven voor nieuwsbrief ouderavond. Janke/Ewoud

It Fûnemint heeft vorig schooljaar een
ouderpeiling gehouden m.b.t. een mogelijke

It Fûnemint

fusie, dit nadat een ouderavond over dit
onderwerp niet doorging i.v.m. te weinig
aanmeldingen.
Uit de ouderpeiling van it Fûnemint bleek dat 1/3
voor een fusie was, 1/3 was tegen en 1/3 maakte
het niet veel uit.

13

Wat verder ter tafel komt

13.

Volgende vergadering
Sluiten

De MR van de Opslach heeft aangegeven bereid
te zijn om een intentieverklaring te ondertekenen
om de mogelijkheden verder te onderzoeken.
De bal ligt nu bij de MR/team van it Fûnemint,
zij moeten bepalen of ze door willen met een
intentieverklaring.
Klimaat in het gebouw moet beter. It Fûnemint
heeft airco gekregen. Het schijnt bij it Fûnemint
warmer te zijn. Er wordt namens de MR’en van
beide scholen een brief richting de gemeente
gestuurd.
19 februari om 20.00 uur

