Notulen van de MR vergadering op 14 januari
Aanwezig:
Joan, Leo, Danielle, Linda Jan en Mirjam
Notulist: Mirjam
1. Opening:
Leo opent de vergadering
2. Vaststellen agenda
geen toevoegingen
3. Actiepuntenlijst
Punt 01: Er is actie ondernomen op dit punt door Dominique. We geven deze ‘nieuwe
aanpak’ een kans en evalueren na het verlof van Carolien hoe het werkt.
Punt 04: We wachten op het resultaat van de ARBO.
Punt 05: Er is inventarisatie gedaan naar alle werkgroepen binnen school. Hoe kunnen
we deze werkgroepen benaderen? Danielle stelt een mail op namens de MR om meer
betrokkenheid te creëren.
Punt 06: wordt vervolgd.
4. Mededelingen GMR
Er zijn korte mededelingen vanuit de GMR. De volgende vergadering is over twee
weken.
5. Doelen MR
In de laatste nieuwsbrief heeft de MR zich voor het eerst ‘laten zien’ naar de ouders
door als MR steun te bieden aan de aankomende staking. Formeel hoeft de MR
hiervoor geen toestemming te geven, maar ze ondersteunt de actie van school.
6. Ingekomen stukken
Er is post binnen gekomen. Het blad: ‘Ouders’ voor leden van de MR.
7. Mededelingen directie:
Personeel:
Zaken omtrent het personeel worden besproken.

Nieuwbouw:
Er komt nog een multifunctioneel veld, planning januari/februari
Verlichting in de berging is klaar
Watertoestel kleuters is geplaatst wordt deze weken afgemaakt
Zonneschermen zijn volledig klaar
ARBO:
Het is

nu

wachten

op

het

verslag.

Herinneringsmail

is

6

januari

verstuurd.

Financiën
Verbouwen vergaderruimte is op korte termijn niet wijs. Afgelopen jaar is veel geld
uitgegeven aan de naweeën van de nieuwbouw. Eerst even sparen, voordat we weer dit
soort grote uitgaven gaan doen.
Verkeerssituatie
We hebben weken achter de rug waarin we best intensief aandacht hebben besteed aan de
verkeerssituatie. De indruk is dat er over het algemeen een veiliger situatie is ontstaan. Als
men zich aan de regels houdt, is er eigenlijk niet heel aan de hand.
Op weg naar een nieuw bestuurder (M/V)
De eerste stappen zijn gezet. Er is een benoemingsadviescommissie en een
benoemingscommissie. Nu is het wachten op kandidaten.
Instroomgroep
Monique gaat de instroomgroep draaien, samen met Joan. Monique 4 ochtenden en Joan 1
ochtend. De ruimte in De Vredeskerk is gereserveerd.
Formatiegesprekken
Komende maand gaan de formatiegesprekken weer starten. En gaan we inventariseren op
welke wijze we de formatie voor volgend jaar kunnen vullen.

8. Punten rondvraag vorige vergadering
Jan communiceert naar de ouders van school omtrent de nieuw te starten
instroomgroep. Het inzetplan wordt nog niet naar ouders gecommuniceerd.
9. Rondvraag
Er zijn geen vragen.

De vergadering sluit om 21.15 uur. Volgende vergadering: 18 maart 2020 om 19:30 uur.
Opening door: Dominique

