Notulen MR-vergadering
Donderdag 22-11-2018
Aanvang: 19.30 uur

1. Inloop halfuur
niemand geweest
2. Opening en vaststellen agenda
Punt communicatie toegevoegd.
3. Vaststellen notulen 01-10-2018
notulen vastgesteld
4. Vanuit de directie
 Nieuwbouw
Voornemen van de gemeente Montfoorts om in 2021 de school te openen.
In december gaat de gemeente kijken naar het budget.
 SocialSchools
Dit is een app die gekoppeld is aan je mailadres. Deze app is AVG proef.
Het is de bedoeling dat in deze app straks gecommuniceerd wordt naar ouders.
Dit wordt gefaseerd ingezet.
Team heeft uitleg hierover gekregen. Alle teamleden kunnen hier nu mee werken.
Het voornemen is om tussen 1 december en 1 januari ouders hierover in te lichten.
 Nieuwe leerkrachten
De nieuwe leerkrachten hebben een leerkrachtaanstelling. Ze zijn nu ingezet voor de
werkdrukverlaging. Het kan best zijn dat ze volgend jaar een groep draaien.
De nieuwe leerkrachten hebben allemaal een begeleider.
De wie-is-wie folder van de leerkrachten volgt nog.


Formatie
In de komende teamvergadering gaan we bespreken hoe we volgend jaar de formatie
zouden willen zien. Deze informatie gaat naar de MR. Tussen nu en de kerstvakantie
gaan 2 ouders en 2 leerkrachten van de MR in gesprek met de directie om naar de
begroting/formatie te kijken. Het streven is om de formatiemogelijkheden voor het
nieuwe schooljaar vóór 1 januari vastgesteld te hebben. De GMR gaat daarna het
financiële plaatje bekijken.

5. Communicatie
Er komen tips vanuit de ouders met betrekking tot de communicatie bij bijvoorbeeld
het vertrek van leerkracht groep 5 of ziekte van een leerkracht.
De nieuwe leerkrachten zijn niet bekend bij de ouders. Ze zijn wel voorgesteld in het
nieuws van de week, maar hier stond geen foto bij. Dit was wel prettig geweest.
Het is fijn dat de stagiaires zich voorstellen bij de ouders van de klas.
6. OV
 Financieel verslag (na kascontrole)
Geen op of aanmerkingen.
7. TSO
Op 31 januari moet de kascontrole gedaan zijn. Wim Spruit gaat nu beide jaren
afronden. Op de Heeswijk gaan ze gebruik maken van betaalde TSO opvang door een
professionele organisatie. Dit plan gaan we even afwachten.
We gaan onderzoeken of het mogelijk is om de bovenbouw op het schoolplein te laten
spelen tijdens de overblijf.
Er is volgende week een overleg met de TSO taakgroep. Tijdens deze vergadering gaat
over bovenstaande en andere tips gesproken worden.
8. MR
 Vragenlijst oud-leerlingen
De vragenlijst gaat weer verstuurd worden. Dit jaar kunnen de kinderen in een meer
verhalende vorm reactie geven.
Eerder kwam naar voren dat de kinderen veel geleerd hadden van het werken met de
weektaak.
 Continurooster
Odette en Natalie gaan verschillende mogelijkheden schetsen en het team hierin peilen.
Ron kijken wat er staat over een continurooster in de CAO.
Volgende vergadering gaan we hierover verder praten.
9. MR-panel
Pieter en Odette gaan voor het einde van het schooljaar het vignet relationele- en
seksuele vorming aanvragen.
10. Notulen Team/TSO/OV/GMR
Op 31 januari is een presentatie over het meerjarenplan. Volgende vergadering gaan we
bekijken wie er allemaal heen gaan. Plan is om met meer te gaan.

11. Actielijst
Actiepunt

Voor
wie?
JH

Datum
Actiepunt

Deadline

01

Link notulen invoegen in NVDW &
notulen versturen naar OV (Suzanne)

02

Memo’s checken teamvergadering

NH

03

Smoelenboek naar ouders

RvL

04
05

ICO’s benaderen voorstellen stagiaires NH
Volgende stap Parnassys – digitaal
RvL
rapport.

22-1-2019

Navraag ziekte 90 dagen

OH

22-1-2019

volgende NH

22-1-2019

06
07
08
09

Punt continurooster
agenda.

op

Na elke
vergadering
Voor elke
vergadering
22-1-2019

10
11. Koppenkaart voor bij de deuren
12. Kijken naar formatie begroting

13.
14.
15.
16.

PV
ML, RvL,
RV, PV &
OH
Marleen informeren financieel verslag MJ
Mogelijkheden schetsen continurooster OH, NH
CAO bekijken continurooster
RvL
Bovenbouw spelen op schoolplein bij ?
TSO

22-1-2019
22-1-2019
22-1-2019

12. Rondvraag
Pieter:
Overhandiging cheque van honderd euro gekregen van de gemeente. Dit hebben de
kinderen gekregen voor de prikacties. Nu hebben we als school een gebied geadopteerd,
hier prikken de kinderen twee keer per jaar. We mogen vaker prikken.
Hebben wij een leuk doel voor dit geld?
- Gescheiden afvalbakken

