MR-vergadering
Datum:
28 mei 2018
Tijd:
19.30 uur
Aanwezig:
Iddo van Bakel, Chris Brenner, Fatiha Ramdan, Mischa van ’t Hoendertaal, Irene Martinec,
Monique Kuijper, Luc de Boer
Afwezig:
Notulen:
Punt datum
& nummer
19.30 uur

201805-1

Onderwerp

Inhoud / voorstel

Opening

Iddo opent de vergadering en heet een ieder welkom!

Mededelingen

Mischa heeft een andere baan, gefeliciteerd!!!

Notulen 16-042018

Ter goedkeuring. Notulen zijn goedgekeurd.
N.a.v. de notulen: Mischa zal voor de nieuwsbrief van 6
juli een stukje schrijven over continurooster.
De observaties die zijn gedaan door Luc en IB-ers, zijn
niet allemaal nabesproken. Luc is hiervan op de hoogte
en gaat ermee aan de slag.

Agenda

Doornemen/aanvullingen:
Extra agenda punt: MR bezetting volgend jaar.
Punten voor de rondvraag?  Reactie op verzoek RI en E onderzoek??? Luc
heeft de mail van Irene doorgestuurd naar Hans
Vleerbos. Er is mondeling toegezegd dat Hans
dit oppakt. Volgende vergadering weer op de
agenda. Temperatuur is nu bijna 40 graden in
de warme lokalen! Er zullen een aantal
ventilatoren aangeschaft worden. Luc zal
navraag doen bij Hans naar de stand van zaken.

Ingekomen
stukken

Actie

Uitgaande stukken: Iddo heeft een brief naar de GMR
verstuurd over de inzet van de ingehouden
stakingsgelden.
Vanaf dit punt gaat de vergadering besloten verder.
201805-2
Werkdrukakkoord Inzet gelden voor verlaging werkdruk.
Plan is besproken in de MR. MR gaat hiermee akkoord.
Dit gaat komend jaar al in. Er zal o.a. worden gekeken
naar mensen die hier al werken en uitbreiding kunnen
krijgen.
Volgend schooljaar ook evalueren hoe het gaat; na de
herfstvakantie en aan het einde van het schooljaar.
Bespreken. Batig saldo is o.a. doordat de vorige
201805-3
Formatie 2018 directeur nog op de formatie stond, terwijl hij al weg
2019
was. Vanuit het bestuur heeft Luc nog geen reacties
gekregen. MR gaat akkoord met het formatieplan.
Verloop sollicitaties vacature: er zijn in totaal 9
sollicitaties binnengekomen. Hiervan zijn 3 kandidaten
op gesprek geweest. Morgen nog 1 observatie en
gesprek. Van de 9 sollicitaties vallen al verschillende
mensen af, door referenties / afzeggingen.
Luc zal ons op hoogte houden van het verdere verloop.
Overzicht bekijken. De meeste ouders hebben betaald en
201805-4
Ouderbijdrage /
er is al genoeg geld binnen voor het schoolreisje.
schoolreisgeld
Monique zal Miranda vragen naar een overzicht en waar Monique
mogelijk ook een vergelijking met vorige jaren.
Volgende keer weer op de agenda.
Er wordt geopperd of automatische incasso iets is?
Nee, dan verplicht je mensen en dat is juridisch niet te
doen. Daarnaast kost het ook geld.

201805-5

Punten vanuit de
directie

201805-6

Punten vanuit de
oudergeleding

201805-7
201805-8

Punten vanuit de
teamgeleding
Punten vanuit /
voor de GMR

Bezetting MR
2018/2019

201805-9

Rondvraag

21.20 uur

Sluiting



Morgen wordt aan het team verteld wie welke
groep draait volgend jaar.
 Miranda S. is druk bezig met de kalender voor
volgend jaar.
 Vorige week heeft Luc het verzoek gekregen om
een jaarplan te maken. Dit moet 23 juni
voorgelegd zijn aan het bestuur. Dan komt er
een beoordeling en bespreking met Hans
Vleerbos. Daarna zal het aan de MR voorgelegd
worden.
 AVG is afgelopen vrijdag 25 mei ingegaan. We
moeten ouders nu vaker vragen om
toestemming.
 12 juli krijgt Luc z’n kleinzoon zijn diploma, dus
Luc kan niet mee met het etentje.
 Zijn er nog reacties van ouders (groep 4a)
geweest, nu ze de groep weer in mogen? Nee.
Vanuit de leerkrachten wel het verzoek om het
zo kort mogelijk te houden.
 11 juni staat in digiduif niet als roostervrije dag.
Monique geeft dit door aan Miranda.
Is er al bekend welke groep in welk lokaal zit volgend
jaar? Nee, dit wordt nog in het MT besproken.
De GMR wil graag weten of het werkdrukakkoord
besproken is in de MR. Irene zal dit mailen.
Irene zal daarbij ook vragen naar de data voor de GMRvergaderingen van komend schooljaar.
Voor volgend jaar is de oudergeleding compleet. Vanuit
de teamgeleding blijft sowieso Irene in de MR. Monique
wil nog wel 1 jaar door bij gebrek aan kandidaten.
Woensdag zal Irene tijdens de briefing vragen naar
nieuwe leden voor de MR en zal Mischa aangeven wat
ze van dit jaar MR vond.
Monique zal data (op de maandagen) plannen voor
komend schooljaar.
Volgende vergadering:
Maandag 9 juli 2018, om 19.30 uur
(Let op! Datum gewijzigd!)

Monique

Irene

Irene / Mischa

Monique

