Agenda MR vergadering

Woensdag 14 februari 2018
19.30-21.30 uur
Aanwezig: Hetty De Ridder, Linda Grauw, Ronald Goosen
Afwezig: Laura Verhoeven
Notulist: Jet Kistemaker
1. Opening en mededelingen MR

19.30 uur : opening
Geen mededelingen.

2. Vaststellen agenda

Toevoegen Vakantierooster 2018-2019

3. Notulen 16-1-2018

Goedgekeurd

4. Ingekomen stukken

Geen

5. GMR terugkoppeling

GMR notulen zijn besproken. U kunt via een link
op de website de notulen bekijken.
● Hetty bespreekt de leerkrachten die ziek
zijn. Er zijn geen invalleerkrachten
beschikbaar. Wij proberen het zoveel
mogelijk intern op te lossen maar dit is niet
altijd mogelijk. Daarom zijn er klassen naar
huis gestuurd.

6. Mededelingen directie

● Ziekenboeg personeel
● Vacature

● Profiel voor de vacature van een nieuwe
directeur is door het team opgesteld.
MR zal ook zijn inbreng aanleveren.
Vacature wordt vanuit het Bestuur door
Annelies Smits uitgezet. Zowel
Intern als van buitenaf kan er
gesolliciteerd worden.
7. Mededelingen personeel

● Peuterspeelzaal 1e bevindingen
● Evaluatie studiedag
● Project

● Zeer positieve ervaringen. Lokaal ziet er
prachtig uit. Het speelgedeelte buiten,
mag ook door de kleuters gebruikt
worden.
● We hebben een studiemiddag gehad die
werd verzorgd door Carla van Looveren
van het CED. De onderwijsbehoeften van
het kind zijn in kaart gebracht en ze heeft
adviezen gegeven over het opstellen van
de groeps/handelingsplannen.
● Het schoolproject dit jaar is: Culinaire reis
rond de wereld. De opening van het

project is 6 maart en de afsluiting vindt
plaats op 28 maart.

8. Tevredenheidsenquête
9. Cito resultaten

De ouders en leerlingen van groep 6,7 en 8
hebben de enquête ontvangen.
De resultaten van de citotoetsen zijn besproken.

10. Staken 14 maart

Wij zijn solidair met de uitgangspunten van het
staken (meer geld naar het onderwijs voor
ondersteuning, vakleerkrachten, invalkrachten,
werkdrukverlaging en als leuke bijkomstigheid
salarisverhoging) maar twijfelen of we de school
weer een dag moeten sluiten. Een dag staken
betekent ten slotte inleveren van onderwijstijd!

11. Schoolplein

Een tekening voor een nieuw schoolplein is
bekeken. Een idee is om er een beweegplein
van te maken waar tevens gymlessen op
gegeven kunnen worden.
Wordt vervolgd.
Eerste formatiebepreking is gestart en besproken
met de MR
Vakantieschema 2018-2019 is bekend. Op de
website kunt u deze bekijken.

12. Formatie 1819
13. Wvttk,
14. Rondvraag

Geen

