Notulen MR vergadering 13-01-2020
Aanwezig: Miranda, Gea, Inge, Mandy, Marjolein en Gisbert
Afwezig: Jose (ziek)
Miranda opent om 19.30u de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er zijn geen
wijzigingen in de agenda.
Met directie
1. Voorstellen nieuwe directie
 Marjolein stelt zich officieel voor aan de MR. Ze zal tot de zomer als interim
directeur functioneren.
De OMR leden stellen zich nog even kort voor.
2. Mededelingen directie
 Staking eind januari, de tovercirkel doet ook mee aan de staking. Meer dan
50% van de leerkrachten van onze school gaat staken en daarom gaat de
school eind januari 2 dagen dicht,. Vanuit de OMR is er begrip voor de
problematiek maar of het staken iets gaat opleveren dat wordt betwijfeld
 De directie doet enkele personele mededelingen.
 BSO het Bijtje; bezetting is weer goed. Ze zijn bezig om de BSO aantrekkelijker
te maken, o.a. door activiteiten te organiseren. Onderzocht gaat worden of er
interesse is voor VSO.
 Vraag van directie aan MR om alle opties eens opnieuw te bekijken (VSO, TSO,
BSO, continuerooster) en dit naast elkaar te leggen met de voors en tegens.
Het huidige TSO model is waarschijnlijk volgend schooljaar niet meer
houdbaar en dus zal er iets moeten veranderen.
 De fusie heeft een behoorlijke impact gehad en is op sommige zaken groter
dan verwacht. De directie heeft daar zorgen over en werkt daar hard aan om
deze zorgen op te lossen. De MR wordt steeds op de hoogte gehouden van
de ontwikkelingen.
3. Notulen
 Notulen van 7 november zijn goedgekeurd
4. Evaluatie ouderavond
 Over de opzet is iedereen binnen de MR wel te spreken. Nieuwe leerkrachten
vonden het eigenlijk te vroeg in het schooljaar en er wordt gepleit om dit niet
in de 1e weken van het schooljaar te plannen. Dit wordt meegenomen bij het
plannen van de volgende ouderavond.
5. Schooljaarplan/schoolmeerjarenplan
 Alles loopt volgens planning
 Zorgplan is nog in ontwikkeling en moet nog met de directie worden
doorgenomen. Dit punt komt terug op de volgende agenda

6. Sociale veiligheid
 Pestprotocol; er zijn geen inhoudelijke wijzigingen
 Er is nog geen vertrouwenspersoon voor het personeel, de directie gaat dit
oppakken
 Klachtenprocedure; er zijn geen klachten ingediend, wel zorgen
 RIE; deze is in 2017 uitgevoerd en zal in 2021 worden herhaald
7. Financien
 Er kan op dit moment nog niets worden gezegd over de financien. De MR wil
hier graag over meedenken en de directie zal de MR op de hoogte houden
van de ontwikkelingen.
8. divers
 Er worden door de MR zorgen uitgesproken over de extreme
weersomstandigheden aan het begin van het schooljaar, maar ook denkende
aan extreme kou, sneeuwval etc. Lesgeven is op zulke momenten is eigenlijk
onverantwoord. Hoe gaan we dit aanpakken? Op de volgende vergadering
praten we verder aan de hand van een aantal scenario's

Zonder directie
9. Financien
 De ouderbijdrage is voor 75% betaald. Aan de directie zal gevraagd worden
nogmaals ouders hierop te attenderen.

10. Commissies
 Er zijn op dit moment geen lopende commissies
11. GMR
 1 leerkracht en 1 ouder lezen de essentiele stukken en komen hier volgende
vergadering op terug
12. OPR

13. MR





Geen stukken ontvangen

MR regelment en huishoudelijk regelment moeten voor de volgende
vergadering definitief worden gemaakt i.v.m. de fusie afgelopen jaar. Inge en
Mandy nemen het huishoudelijk regelment door en Gea en Miranda doen dit
voor het MR regelment en zullen daar waar nodig aanpassingen doen.
Na de vaststellingzal de MR nieuwe leden gaan werven.
Het jaarplan wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

14. Ingekomen stukken
 Geen ingekomen stukken
15. Rondvraag
 Geen vragen
Miranda sluit de vergadering om 21.50u

