Verslag MR Junior 13 november 2015 voor de weekopening
Op vrijdag 13 november hebben wij als MR Junior weer een vergadering
gehad.
Er zijn een aantal punten in de ideeënbus gestopt waarover wij gesproken
hebben.
Het is ons opgevallen dat niet op elk briefje in de ideeënbus een naam en
een groep stond. Om te kunnen vertellen wat wij als MR Junior met de
punten gedaan hebben, willen wij jou dit vertellen of nog eens aan je vragen
wat je daarmee bedoelt als het voor ons niet helemaal duidelijk is wat jij wilt
wat we met dat punt moeten doen. Dus…het is erg fijn als er veel gebruik
wordt gemaakt van de ideeënbus van de MR Junior, maar graag duidelijk je
naam en groep erbij op zetten en wat jij wilt met het genoemde punt.
Uit de ideeënbus kwam onder andere het onderwerp: een nieuw
speeltoestel – een boot. Waarschijnlijk wil degene die dit in de bus heeft
gedaan een nieuw speeltoestel. Helaas hebben wij hier weinig over te
zeggen omdat het plein niet van school is, maar van de gemeente. Omdat de
gemeente net een jaar of twee terug het plein vernieuwd heeft, zal dit nog
wel even duren voordat er weer nieuwe speeltoestellen zullen komen.
Het onderwerp spelen met kleuters hebben we in de volwassen MR
besproken. Dit was een punt wat ook met het team besproken gaat worden.
Voor de Kerstvakantie krijgen wij, als MR Junior, te horen wat erover
afgesproken is.
Voetbal in de pauze, hierover is sinds vorig jaar al een afspraak, er wordt op
het plein niet gevoetbald en als het veld droog is, mag daar gevoetbald
worden.
Er kwam ook een briefje uit de bus met ‘minder strenge juffen’. Er stond
geen uitleg bij, maar wij als MR Junior denken dat degene die dit bedacht
heeft, wil dat de juffen minder streng moeten zijn. Hierover is gezegd dat
juffen soms streng moeten zijn, maar ook dat we heel graag een meester
willen op Aan Boord.
We hebben in de volwassen MR ook gesproken over dat groep 7/8

’s middags ook op heel veld willen spelen als ze naar buiten mogen. Andere
groepen spelen ook voor hun lokaal op die momenten. Ook dit punt wordt
nog met het hele team besproken.
Ook werd er nog genoemd dat we dit jaar alleen maar studiemiddagen
hebben in plaats van een hele studiedag. Dit hebben we ook in de volwassen
MR besproken. Dit wordt per schooljaar bekeken hoe deze worden
ingedeeld.

