Notulen MR vergadering
Dinsdag 10 april 2018
19.30-21.30 uur

1. Opening en mededelingen MR
2. Vaststellen agenda
3. Notulen 14-2-2018

4. Ingekomen stukken

Akkoord
Vraagstuk: Er zijn geen LC leerkrachten. Voorstel
om de IB’er een LC functie te geven.
Antwoord: De MR kan hier geen uitspraak over
doen, omdat dit beleid is van de stichting en
geen schoolbeleid. De vraag wordt
meegenomen naar de GMR.

5. GMR terugkoppeling

● Oproep voorzitter GMR

Binnen de GMR is er vraag naar een voorzitter.
Er gaan wat verschuivingen plaatsvinden binnen
de GMR, daardoor is het een optie om een
oproep te doen voor een nieuw lid die ook de
rol van voorzitter op zich neemt. Een andere
mogelijkheid is om een oproep te doen voor een
“technische voorzitter”(iemand die enkel de rol
als voorzitter op zich wilt nemen).
Opdelen van de groepen 1-4 bij uitval van
leerkrachten besproken.

6. Mededelingen directie
● Personeel

Er is afscheid genomen van Ton. Hij is nog in
beeld, omdat hij groep 6 begeleid bij de
schooltuintjes.
Karoline is gestart in groep 8. Zij is zwanger en
kan daardoor helaas niet tot einde schooljaar
blijven. Er wordt nog gezocht naar een oplossing.
Het herstel van Niels heeft wat extra tijd nodig en
daarom staat hij nog niet volledig voor de klas.
Het lokaal van groep 4-6 wordt in de
meivakantie opgeknapt. Groep 4-6 verblijft tot
de zomervakantie in het “lege lokaal”.
Ook de teamkamer wordt opgeknapt. Hiervoor is
nog geen datum gepland.

7. Mededelingen team

De tuintjes in de bakken staan er mooi bij. Er
staan nu viooltjes in er komen verschillende
soorten groente bij.
De afsluiting van het project ‘een culinaire reis
rond de wereld’ was een smakelijk succes. Er
waren veel ouders op de afsluitavond.
We zijn bezig met het hervormen van de
rapporten, zodat deze beter aansluit bij
Parnassys.

8. Formatie 18-19 (bijlage)

9. Tevredenheidsonderzoek (bijlage)

10. SVZ Procedure nieuwe directeur
11. Werkdruk verlagende middelen

12. PR School

13. MR online
●
●
●
●

Website
Nieuwsbrief
Jaarverslag 16-17 (bijlage)
Foto maken

14. Wvttk/Rondvraag

De kleuters zijn gestart met Taal In Blokjes.
Er zijn verschillende scenario's besproken.
Wij zijn positief over de uitkomsten van zowel de
kind- als ouderenquête. De uitkomsten van het
onderzoek zijn besproken en mogelijke
actiepunten zijn besproken.
De procedure loopt.
Er wordt een bijeenkomst georganiseerd met de
personeelsgeleding van de MR om de
verschillende opties en mogelijkheden te
bespreken.
Een tip om een lijst te maken van werkdruk
verlagende middelen die geld kosten en een lijst
met middelen die geen geld kosten.
We hebben gesproken over hoe je als school
kunt kijken naar het merk Bijenkorf en het
eventueel koppelen aan een naam.
Mogelijk kan er iemand vanuit het team een PR
taak krijgen om activiteiten meer onder de
aandacht te brengen bij bijvoorbeeld Het
Groentje.
De notulen zijn aangevuld en alle stukken zijn op
de website geplaatst.
Het stukje vanuit de MR is niet geplaatst.
Het jaarverslag is akkoord en wordt op de
website geplaatst.
De notulen van GMR staan niet online.
-

