21 maart en 17 april heeft de MR vergaderd. De agenda heeft u kunnen zien op de website van de
school.
Vacature MR
Voor de vacature in de p-geleding vanaf het schooljaar 2018-2019 heeft Barbara Bloeme zich
aangemeld. We zijn blij dat we vanaf komend schooljaar dan ook weer een volledige bezetting
hebben en feliciteren haar van harte. In de nieuwsbrief van school zal zij zich nog uitgebreid
voorstellen. De komende vergaderingen is zij al aanwezig bij ons om zichzelf in te werken.
Huisvesting
Inmiddels heeft u vanuit de bestuurder van het CPOV een brief ontvangen dat de plannen voor het
verplaatsen van de locatie Windroos voor onze kinderen van de baan is. Een resultaat waar we met
zijn allen trots op kunnen zijn! Nogmaals hartelijk dank ook voor jullie overweldigende respons op
onze vragen hieromtrent. Ook voor de toekomst zullen wij alert blijven op dit dossier.
Integraal Kind Centrum (IKC)
Onze school zal aan een pilot meedoen voor een IKC samen met KWINK. Door een aantal zaken is
deze pilot in een stroomversnelling gekomen. Bouline zal deze pilot leiden. Als MR hebben we
instemming verleend voor de pilot. De pilot zal duren tot eind volgend schooljaar.
Veranderende schooltijden
Vanaf komend schooljaar zal onze school andere schooltijden hebben. Op basis van de uitkomsten
van de enquête en het bijbehorende invoeringsplan hebben wij ingestemd met deze gewijzigde
schooltijden. Wel hebben wij expliciet aandacht gevraagd voor de bezwaren van de leraren welke
overwegend tegen waren. Door de directie is hiervoor afzonderlijk ook een nieuwsbericht verzonden.
Als MR zullen wij de komende tijd de voorbereidingen blijven monitoren, alsmede de invoering in het
nieuwe schooljaar.

De eerstvolgende vergadering in dit schooljaar van de MR zal plaatsvinden op 22 mei. In de week
voorafgaand aan deze vergadering zal de agenda op de website geplaatst worden. Heeft u zelf
punten voor onze vergadering spreek ons dan gerust aan op het schoolplein of via de mail:
mr@speelkwartierveenendaal.nl

