MedezeggenschapsRaad

Verslag van dinsdag 20 november 2018
Het vooroverleg start om 19.30 uur. aanvang: 20.00 uur
1. opening
2. hoofdluizenprotocol
In de nieuwsbrief melden bij protocollen, geen jaartal erop vermelden.
3. aangepast koersplan versie 10-10 instemming
Instemming verleend. Koersplan komt ook op de site.
4. RI&E stand van zaken
De actiepunten komen nog aan de orde als de inventarisatie compleet is. Wij maken daar een
prioriteitenlijstje in.
5. OR/MR
Vragen die eigenlijk bij de MR horen, worden voortaan meegenomen naar de MR.
6. stand van zaken m.b.t. vacatures
Johan praat ons bij. De vacatures zijn intern, extern en via Linkedln uitgezet.
7. inspectie bezoek van vorige maand
Heel open en constructief gesprek. Meer uitdragen dat we goed bezig zijn! De koppeling van het
INOS koersplan naar het Burchtgaarde koersplan was top.
8. schoolbegroting 2019
7/12 van dat jaar hebben we nog 8 groepen, voor 5/12 hebben we 7 groepen.
85% is personeelskosten
Gewenste Investeringen:
- steigerhouten werkplanken in de gang
- Yalp Memo speeltoestel i.p.v. de paaltjes op het schoolplein
- nieuwe logoborden aan de gevel
- nieuwe tafels en stoelen in de teamkamer en in de directiekamer
- koelkast
- inrichting aula
- 25 chromebooks
- nieuwe zaakvakken-methode
- kleuteruniversiteit
- aanvulling KIM-versie
Afwachten nog wat mogelijk is/wordt gehonoreerd.

9. inlogproblemen Burchtgaarde app
Worden deze week opgelost. Dat de storing zeer langdurig was, daar geeft INOS nog een vervolg op.
10. GMR nieuws
Waar is de GMR de komende jaren mee bezig:
- Financien INOS
- Voortgang Phoenix
- (Integraal) Kind Centrum
11. rondvraag
Zijn er de laatste tijd veel kinderen te laat? Inderdaad, komt opnieuw in de Nieuwsbrief.
Hoe gaat de schoonmaak? Goed (Is ook zo extern beoordeeld)
Hoe is de voorbereiding naar het voortgezet onderwijs i.v.m. planning, organiseren, huiswerk?
Wordt uitgezocht.
12. Interne besluitvorming:
-post
-huishoudelijk reglement: instemming, na een laatste wijziging
Aantal leerlingen: 163

aangemeld: 3, mogelijk 5

