NOTULEN MR-VERGADERING MAANDAG 09 mei 2016 VAN 19.45 – 22.30 UUR
Aanwezig vanuit de oudergeleding;
Vanuit het schoolteam;
Bericht van verhindering;
Op uitnodiging;
Gast

Mascha Damen (voorzitter), Boris Kwantes, Louise Snieders en Bas
Derissen.
Britt van den Heuvel Dominique Kooper en Monique Hoevenaar en
Marlous van der Miessen (secretaris).
-Gerard de Ronde t.b.v. pnt. 3
--

1. Opening
2. Notulen maart 2016
Deze worden goedgekeurd

3. Directie
a. Schoolgids:
Wordt door een externe gemaakt.
Wanneer kunnen we de laatste versie zien? We willen het voor 13 juni hebben.
Tijdens de teamvergadering kan er een open vraag worden gesteld of er nog mensen zijn
die mee willen helpen met de schoolgids, desnoods met vrij geroosterde uren. Dit kan in het
takenrooster worden verwerkt.
b. Jaaroverzicht:
Vakantiedagenrooster is op de website gezet. Nog niet studiedagen en roostervrije dagen.
actie Gerard: voor vergadering 13 juni graag naar MR.
c. POM:
Donderdag komt POM leerkrachten bij de teamvergadering. Bij het web zoals vorig jaar,
komt geschreven tekst.
23 mei komt dit terug bij de vergadering met reacties.
d. Veranderonderwerp:
We gaan eerst de afgesproken veranderonderwerpen afhandelen, daarna pas acties inzetten m.b.t. schooltijden.
e. Formatie / cao:
Voor 1 mei moet het formatieplan rond zijn. Dit is door mobiliteit samen met een andere
stichting lastig.
Wordt er gekeken naar de grote groepen 3 en 4, naar directie in de klas?
actie Gerard: voor 23 mei sturen naar de MR.
actie Mascha: format van voorgaande jaren sturen naar Gerard, Gerard stuurt dit daarna terug.
f. Schooltijden:
Passen onze schooltijden nog bij de huidige gang van zaken. Verschillende plannen zijn aan
de orde gekomen bij verschillende vergaderingen.
Er is gesproken met een externe van CNV (Klaas Jurjens), geeft aan dat het beter niet per
het nieuwe schooljaar moet ingaan.
Dus pas per 1 januari of schooljaar 2017-2018.
Donderdag wordt het in het team besproken.
13 September komt er een ouderavond samen met externe om ouders de kans te geven in
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gesprek te gaan (datum: misschien nog een slag om de arm houden, door het niet helemaal
vast te pinnen). Er worden 3/4 mogelijkheden besproken. Moet nu al gecommuniceerd worden met ouders.
Reden voor andere tijden: middagpauze is te lang, na schooltijd te weinig tijd om samen in
gesprek te gaan over visie.
Boris geeft aan dat uitgangspunt moet zijn: Wat is het beste voor de kinderen?
MR maakt de enquête over de schooltijden.
MR zou dan ook met externe willen spreken.
Actie Gerard: stuurt vooraf de informatie die in de nieuwsbrief komt eerst naar Mascha.
Schoolplan 2015-2019, schooljaarplan 2016-2017:
Moeten beide nog worden geactualiseerd en worden goedgekeurd.
Na het verkrijgen van het schoolpan, schooljaarplan en alle andere schoolstukken die
voorafgaand aan de vergadering van 23/5 en de vergadering van juni moeten zijn ingeleverd, gaan we pas door met de schooltijden.

g. SOP: schoolondersteuningsplan
Heidi en Elisabeth hebben dit opgesteld en is klaar.
actie Marlous: SOP aan Heidi vragen

4. Formatie MR
Monique verlaat de MR volgend jaar.
Voor Britt moet er vervanging komen.
Marlous is herkiesbaar
Mascha is herkiesbaar per 1 januari
Moet worden gecommuniceerd in het weekbulletin (na beslissing schooltijden).

5. Ingekomen stukken
6. Rondvraag
Bas:

taakbeleid, moet dat niet worden besproken samen met schoolplan.

Louise:

jaarverslag Marlous —> Komt eraan.
verkeersplan —> BVL, is gehaald!
Kanjer—> nieuwe lichting leerkrachten krijgen cursus.
Hoe zit het met het ARBO bezoek —> volgende vergadering

Voorzitter sluit de vergadering.

VOLGENDE MR-VERGADERING;
MAANDAG 23 mei 2016, 19.45 uur.
Afwezig: nog géén afmeldingen
Agenderen:
Schoolplan
ARBO onderzoek
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