MedezeggenschapsRaad
Verslag van dinsdag 11 september 2018
aanvang: 19.30 uur
1.opening / welkom nieuw lid
Welkom Daphne.
2.tussentijdse verkiezingen op 17-8 voor personeelsgeleding
Er waren 2 kandidaten voor een vacature, de meeste stemmen waren voor Daphne. Zij kan na dit
schooljaar voor maximaal 2 termijnen herkozen worden.
3.rooster van aftreden MR 2019 2021
Rooster toegelicht, dit schooljaar graag inwerken van een nieuwe voorzitter en nieuwe secretaris.
4.overzicht personeel met werktijdfactor / functie / dienstverband
Er zijn ook nieuwe, jonge mensen benoemd.
5.aanpassing koersplan
Het plan was volgens het CVB te persoonlijk van opzet en het zou niet in samenspraak met het team
zijn. Dat was het wel en de persoonlijke noot is er nu uit gehaald.
Het is nu ons koersplan: “daar willen we naar toe.” Mailen naar Coen voor aanstaande vrijdag als er
nog vragen zijn. Johan stuurt ons nog bijlage 1. Indien geen opmerkingen, dan stemt de MR in met dit
gewijzigde koersplan.
6. bestedingsplan werkdrukakkoord (instemming)
Duidelijke bestedingsdoelen o.a. de software Leeruniek, die zet alle toetsen om in basis, verdiept,
intensiefgroep. Dit hoeven leerkrachten dus niet steeds meer zelf te doen. De MR geeft zijn
toestemming aan dit bestedingsplan. Dit plan wordt na dit schooljaar geëvalueerd.
7. stand van zaken RI&E
Oude stukken worden naar ons gemaild voor de herfstvakantie. In week 45 plannen we de rondgang.
8. leerlingenaantal
Nu 165, met nog 1 leerling aangemeld. Voor volgend schooljaar gaan we dan naar 7 groepen. De MR
wil al in een vroeg stadium hierover meedenken.
9. schoolgids 2018-2019 & Vensters PO
De schoolgids is, na telefonisch overleg aan het eind van vorig schooljaar, goedgekeurd. Toegevoegd:
Staal, Kleuteruniversiteit.
10.mogelijk inspectiebezoek
Er komt op het bestuur gericht toezicht en ook op 5 INOS-scholen. Het CVB heeft 3 scholen per
categorie aangewezen: zorg, tandje beter, voorbeeldschool. Als de inspectie komt, dan is dat in week
41 + 42. We weten het eind september.
11.nieuw vergaderrooster MR
3 dinsdagen, 3 donderdagen. Volgende vergadering: dinsdag 9 oktober
12.GMR nieuws – een herziene versie reglement MR komt er aan
- nieuwe taken in de GMR afgestemd. Van de 13 leden zijn er maar liefst 9 nieuw.
- inspectiebezoek

13.rondvraag
De toegang tot de MR portal is voor de ouders nog steeds “op slot”. Piet Zebregts wordt opnieuw
hierover benaderd.
De agenda, het verslag en de ingekomen stukken komen voortaan via de mail. De secretaris houdt de
portal up to date.
Hoofdluizenprotocol was aangepast en was oké.
Is er een duidelijk beleid m.b.t. een tussendoortje van de kinderen? Stimuleren van gezond gedrag
kan geen kwaad, vinden we in de MR. Wordt agendapunt voor werkoverleg team.
De MR vergadering begint voortaan weer facultatief met een vooroverleg om half 8. Vanaf 8 uur
wordt iedereen verwacht.
Morgen ontruimingsoefening om 9 uur en dit keer ook als protest van de schoolleiders.
14.Interne besluitvorming:
-post verkiezingen GMR is blijven liggen. Is desondanks toch goed gekomen.
De app MR aanpassen, juiste mailadressen MR leden doorsturen naar de GMR. (secretaris)
Het notuleren doet voortaan de secretaris. Daphne zorgt voortaan voor frisdrank.

