Notulen MR vergadering 5 juli 2018
Aanwezig:
Afwezig:

Tineke, Karin, Carola, Gineke, Kim, José, Marc, Barbara, Ype en Martijn.
Vincent en Harrie

Notulist: Barbara

1. Opening
Om 19.30 uur wordt de vergadering geopend door Karin.
2. Vaststellen notulen d.d. 05-06-2018
Notulen zijn goedgekeurd.
3. Ingekomen & uitgaande stukken
Ingekomen stukken
➢ Verslag Leerlingenraad.
Uitgaande stukken:
➢ Activiteitenplan 2018 MR -verstuurd naar Ype (GMR)
4. Mededelingen
a. Gezonde traktatie; Handhaving/ vervolg, er wordt een vermelding gemaakt in het informatieboekje
van school. Ook bij de ouderavond wordt hier aandacht aan geschonken. Leerkrachten merken een
verandering in de traktaties, vaker gezond of met een presentje i.p.v. snoep.
b. Evaluatie avondvierdaagse met OC; Alle punten zijn besproken. Marc kan met zijn team de gehele
inkoop en ondersteuning zelf regelen. Er wordt in de begroting een bedrag gereserveerd.
Ook Facebook is besproken, er zal actiever gekeken worden naar de berichtgevingen van derden op de
pagina van de OC.
c. Adviesaanvraag locatie Kindcentrum; Tot op heden hebben we deze nog niets mogen ontvangen.
Barbara zal dit navragen.
d. Is er al informatie/concept formatieplan?; Door de GMR is de formatieplan goedgekeurd. 11,77 fte
voor onze school. Mobiliteit 1,13 fte. Werkdruk-akkoord levert 0,54fte, dit levert nog een gat van 0,6fte.
Er is 1 leerkracht en die heeft gebruik gemaakt van deze mobiliteit.
Het werkdruk akkoord is ook bedoeld om groepen kleiner te maken, ook dit is gelukt. We gaan starten
met 12 groepen. Tevens blijkt dat onze school is gegroeid met 15 leerlingen en we zitten nu op 263
leerlingen.
Waar komen die leerlingen vandaan? Veel zij instroom (o.a. verhuizingen, ledenstop van “t Vlot).
e. De inloop gaat veranderen; 15 minuten van de inloop is wel werktijd en geen onderwijstijd. Dit geeft
vele extra uren voor de leerkrachten. Er komt nu een inloop van 1 bel om 8.25 uur en om 8.30uur start
school. Kleuters hebben een uitloop naar 8.40uur.
f. Vanaf het nieuwe schooljaar zal er een nieuwe Digiduif komen; Dit is Social Schools.
g. Groepsverdeling; De groepsverdeling is rond, op 13 juli wordt het met de kinderen gedeeld en gaan
de kinderen kijken in de nieuwe klas.
h. Het taakbeleid is met het team besproken. De P-MR heeft zijn akkoord gegeven t.a.v het beleidsstuk.
Het stuk zal ook met de O-MR gedeeld worden.
i. Vanaf september zal er een nieuwe website worden gelanceerd.
j. GMR-vergaderdata; zodra deze bekend zijn, zal Ype dit met Martijn delen. Aan de hand van die
gegevens worden de MR vergaderingen ervoor gepland en verwerkt worden in het Jaarrooster.

5. Openstaande actiepunten
Nr.
1

Actiepunten
Actie
Wie onderneemt actie
Dialoog, ouders,MR, OC,
MR
schoolteam als er ook iets meer
bekend is over de huisvesting ed.

Status
2017-2018

2.

Martijn/Marc

19-12-2017
21-09-2017
Medio 2018

5.

AVG Ontwikkeling, samenwerking
met Your Safety Net
Concept schoolgids (website)

MR/OC kascommissie
# wordt aan de details gewerkt
# begin sept. Afspraak met Martin
GMR/MR
Werkgroep actief medio sept. 2018
Martijn

6.

Concept informatieboekje ouders

Martijn

7.

Concept/informatie formatieplan
Akkoord van P-MR
Concept jaarrooster

Martijn

Begroting ouderbijdrage 2018-2019
(ouderavond)
Inplannen vergadering MR
Taakbeleid
Akkoord team
Vragen naar status adviesaanvraag
KIndcentrum Woldwijck
Taakbeleid delen P-MR, het verslag
zal gedeeld worden met O-MR.

Martijn

05-06-2018
Medio aug.
05-06-2018
Sept.
05-06-2018
05-07-2018
05-06-2018
Medio aug.
05-06-2018

Marijn i.o.m. Ype (GMR) z.s.m.
Martijn

05-06-2018
05-7-2018

Barbara

05-07-2018

Martijn

05-07-2018

3.

4.

8.
9..
10.
11.
12.
13

Nieuwsbrief ouders huisvesting,
zodra er nieuws is.
Financieel jaarverslag
(ouderavond)

Martijn

08-02-2018

6. GMR/MR/OC
GMR:
• Status Actieplan Schoonmaak.
Schoonmaak is afgelopen GMR periode 5 keer op de agenda teruggekomen. Er zijn op
verschillende momenten en niveau’s inventarisaties gemaakt en besproken,
maar wij missen als MR daar actie en besluiten.
Onze vraag is dus wat de status is van het schoonmaak actieplan.
• Lerarenregister.
Deze is eind 2017 als onderwerp ingebracht. Aansluitend is er in de media vernomen dat het
geen verplicht karakter heeft. Wat is het standpunt van het Bestuur hoe wij verder omgaan met
het lerarenregister?
• Kindcentrum Nico Bulder/Ruimteschip/Zwaaikom.
In april is er aangegeven dat er nog steeds geen locatie is en geen programma van eisen.
Tevens horen we dat een gesprek op directeurenniveau met ‘De Mevrouwen’ ook is opgeschort.
Dat dit wordt vooruit geschoven baart ons zorgen en daarom willen wij ook graag op dit punt een
duidelijk beeld wat wij wanneer kunnen verwachten.
7. Leerlingenraad - Verslag is gedeeld met de MR.
8. W.v.t.t.k.
Er is wat ruis ontstaan bij de kinderen t.a.v. het beleid bij de overblijf. Juf Ali is het contact - en
aanspreekpunt van alle overblijfzaken. Ze heeft de punten goed opgepakt en heeft dit met die kinderen
teruggekoppeld.

9. Sluiting
Om 21.05uur wordt de vergadering gesloten.

