Notulen van de MR vergadering op 04 november
Aanwezig:
Joan, Leo, Danielle, Dominique, Linda Jan en Mirjam
Notulist: Mirjam
1. Opening:
Dominique 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 offertes zijn inmiddels binnen. Er komt een
‘waterplein’ bij de kleuters. De zonneschermen worden binnenkort geplaatst. Er zal
ook nog verlichting geplaatst worden.
ARBO:
ARBO RI&E wordt in november afgenomen. De interviews staan gepland.
Kwaliteitszorg:
Op 1 oktober hebben alle IB-ers MT-ers en directies een training gehad. De geluiden
over de training waren positief. Nu is het zaak om een kwaliteitscyclus te starten. De
directie zal hierin de leiding nemen.
Financiën:
Input voor de begroting: Ipads voor de onderbouw, een extra (grote) vergaderruimte,

Website:
De website begint nu met https://. Daarmee is hij veiliger dan in het verleden.
Binnenkort volgen nog meer aanpassingen die het gebruikersgemak moeten
vergroten.
Verkeerssituatie:
In samenspraak met de politie zullen we in de week van 4 november extra aandacht
creëren voor de verkeerssituatie bij het kindcentrum. De week erna zal er
daadwerkelijk worden gehandhaafd (inclusief boetes). Nu we de aansluiting hebben
gevonden met de politie kunnen we meer activiteiten in de preventieve sfeer op gaan
pakken.
Er is een aanvraag bij de Gemeente gedaan om de schoolzones te vergroten.
Geen staking
Er zal door het team van De Schaapskooi niet worden gestaakt. Wel ondersteunen
wij de doelen van de actie die momenteel gaande is: de salarissen verhogen, de
werkdruk verlagen en het lerarentekort aanpakken. Ik vraag hierin ook aandacht voor
het onderwijsondersteunend personeel (bv. onderwijsassistenten).
Gedragsprotocol
Discussiestuk: Hoe staan we tegenover een dergelijk document. En, als we het een
goed initiatief vinden: Hoe brengen we dit bij ouders onder de aandacht.
Op welke manier is de MR in de GMR het meest effectief
Discussie: Treed je als één front naar het bestuur, of gaan individuele MR-leden zelf
op pad, waardoor zij extra kwetsbaar zijn. Gevolg kan zijn dat je minder zaken
oppakt. Choose your battles?
4. Notulen vorige vergadering
Een aantal punten worden op deze vergadering besproken. Verder geen opmerkingen
op de notulen van 26-09-2019
5. Mededelingen GMR
We hebben dit punt besproken bij de mededelingen directie.
6. Actielijst
De punten worden besproken en er zal door de aangewezen personen actie
ondernomen worden.
7. Doelen MR
1. 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.
Joan en Mirjam inventariseren welke werkgroepen er zijn. Leo denkt na over een ‘flyer’
waarop we ons ‘voorstellen’ aan de commissies en ouders.
2. We willen ons ‘pro-actief’ opstellen. Niet achteraf meedenken, maar vooraf
geïnformeerd worden door de directie zodat we mee kunnen denken, mee kunnen
beslissen.

8. GoogleDrive
Iedereen kan in GoogleDrive komen en de bestanden van de MR bekijken.
9. Ingekomen stukken
De email m.b.t. de verkeersveiligheid is besproken met de directie. De email m.b.t.
hygiëne/krentenbaard van de vorige vergadering is beantwoord. Deze wordt opnieuw
beantwoord.
10. Rondvraag
1. Kunnen we tijdig geïnformeerd worden over het inzetplan. Komt er een vierde
kleutergroep? Dit moet, voordat de andere ouders geïnformeerd worden,
gecommuniceerd worden naar de MR. Het liefst voor het einde van dit kalenderjaar.

De vergadering sluit om 21.25 uur. Volgende vergadering: 14 januari 2020 om 19:30
uur. Opening door: Leo

