Notulen MR vergadering 10 december
Aanwezig: Rosalie, Nolan, Carolien, Petra, Dianne, Marinka, Malou en Evert ( DR )
Afwezig: Rob, Esther
Toevoeging aan de agenda: verkeer en ingekomen stukken
Opening door Malou
1. Notulen vorige vergadering
Geen op- of aanmerkingen
2. Ingekomen stukken
De begroting van de OR over het eerste half jaar. Het is de bedoeling dat wij deze akkoord
geven aan de penningmeester van de OR en dat is Tessa Assink. Rosalie neemt dat op zich.
Evert heeft een overzicht gestuurd met de huidige stand van zaken mbt verkeerslessen op
school. Malou gaat hier naar kijken en gaat met Marjan Heyink kijken wat ze met de kleuters
kunnen gaan doen.
3. Continue rooster
Er is door Evert een berekening gemaakt met betrekking tot de hoeveelheid lesuren die een
leerling moet hebben in 8 jaar.
Er is een totaal van ongeveer 7480 in 8 jaar en de norm is 7600. Voorstel van Evert is 10
minuten en geen 15 minuten, omdat er dan weer een overschot ontstaat. Met 10 minuten
kunnen er 2 extra studiedagen en – middagen komen. Team gaat het overleggen, daarna
naar de ouders met een duidelijke uitleg over de noodzaak. De wens is invoering na de
voorjaarsvakantie. Bij veel tegengas vanuit de ouders opnieuw beoordelen.
4. Ouderavond groep 7 en 8
Heel zinvol geweest, grote opkomst. De kinderen van groep 7 gaan in januari met een
onafhankelijk persoon praten, in maart/april zijn de begrotingsbesprekingen, waarschijnlijk
komen er 19 groepen. Daarna weer een ouderavond waarin de uitkomst en groepsindeling
besproken wordt.
5. Verkeer
Zie ingekomen stukken
6. Informatie vanuit school
- Evert volgt een traject dat noodzakelijk is voor zijn registratie in het schoolleidingregister.
Het budget hiervoor wordt nu niet meer voor dit doel gebruikt en Evert gaat het inzetten
voor een communicatieplan. Er is iemand ingehuurd, zijn naam is Jan Klein, hij gaat dit
oppakken. Jan heeft een organisatiebureau. Hij zal in maart aanschuiven bij de MR
vergadering. De enquête voor de ouders gaat versneld de deur uit, zodat hij hiermee aan de
slag kan.

- Functioneringsgesprekken: voor kerst zijn er 7 mensen aan de beurt geweest. In maart
iedereen. Evert zal tijdens de volgende vergadering het format voor de gesprekken laten
zien, zodat de oudergeleding een beeld kan vormen.
- Is de vragenlijst veiligheid besproken? Dit is niet bekend en komt weer op de agenda voor
de volgende vergadering.
7. Informatie voor ouders/team
- Is de vragenlijst sociale veiligheid besproken? Dit is niet bekend en zal een punt zijn voor de
volgende vergadering op 11 februari.
- Alles is in werking gezet. De aanwezigheid van Carolien en Rosalie tijdens de eerste
informatiebijeenkomst wordt gewaardeerd door het team.
Vanuit het team nemen plaats in de 2 benoemingscommissie Marinka de Pijper en Marjan
Heyink. Namens de middenbouw zoeken ze nog een leerkracht.
8. GMR
Fijn om de notulen te krijgen zodat we weten wat ze doen, maar het blijft wel ‘ver weg’.
9. Rondvraag
Geen vragen

