Notulen van de MR vergadering op 26 september
Aanwezig:
Joan, Leo, Danielle, en Mirjam
Notulist: Mirjam
1. Opening:
Joan opent de vergadering
2. Vaststellen agenda
geen toevoegingen
3. Mededelingen directie:
Personeel:
Zaken omtrent het personeel worden besproken.
Nieuwbouw:
Er komt nog een multifunctioneel veld, de eerste afspraken hiervoor zijn gemaakt.
Tevens komt er nog verlichting in de bergingen.
Arbo:
ARBO RI&E wordt in oktober afgenomen. Naar aanleiding daarvan ontvangen we
een rapport. Jan en Leo zullen dit bespreken. Komt terug op een volgende MR
vergadering.
Kwaliteitszorg:
Er is een nieuw systeem voor kwaliteitszorg: WMK-PO. Op 1 oktober volgen alle
directeuren en IB-ers hiervoor een training. Op de Schaapskooi wordt het systeem
inmiddels ingericht, zodat het gebruikt kan gaan worden.
Danielle merkt op dat het mooi is dat personeel ingezet wordt naar zijn/haar
kwaliteiten, maar wordt er ook rekening gehouden met verzwaring van
werkzaamheden? Er kan ook een bepaalde druk ontstaan bij leerkrachten. Er wordt
in dit document niet over uitval gesproken.

Continurooster:
Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden over het continurooster. Er zijn
geen ouders geweest met opmerkingen. De algemene tendens is positief.
Aanwezigheid directie:
We bespreken de invulling van de directie tijdens een MR vergadering.
We spreken af dat we de aanwezigheid laten afhangen van de agendapunten.
Wanneer de agenda is vastgesteld door de voorzitter, is er een overleg met de
secretaris of de directie wordt uitgenodigd voor de MR vergadering.

4. Mededelingen GMR
Op dit moment geen mededelingen i.v.m. afwezigheid GMR leden.
5. Actiepunten
Actiepunt 1 en 2 zijn ondernomen, maar er is door de betrokkenen nog geen reactie op
gekomen. Mirjam gaat er wederom achteraan. Actiepunt 3 en 4 zijn nieuw opgenomen.
6. Doelen MR schooljaar 2019/2020
Wat willen we als MR dit schooljaar ondernemen?
We willen graag uitstralen dat we een betrokken MR zijn bij alle processen binnen
school. Tevens willen we een laagdrempelig aanspreekpunt zijn voor de ouders. En
willen we betrokken zijn bij de verschillende commissies/werkgroepen die er op school
zijn. Zoals de schoolcommissie, ouderraad, werkgroep verkeer, etc.
Wat verwachten we van de directie? Wat willen we van school weten?
We laten dit punt staan voor de volgende vergadering. Graag nadenken over dit punt
voor de volgende vergadering.
7. Ingekomen stukken
We bespreken een ingekomen email van een ouder omtrent krentenbaard. De email
wordt beantwoord.
8. Rondvraag
Geen vragen.

De vergadering sluit om 20.00 uur. Volgende vergadering: 4 november 2019 om 19:30
uur. Opening door: Dominique

