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Notulen MR- vergadering Rafael
Datum
Voorzitter
Notulen
Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

26-06-2018
Pauline
Ida
Arjen, Ida, Diana, Jenneke, Pauline en Pien
Jon, Judith

Vergadering in aanwezigheid van directie.
1. Welkom
Pauline heet iedereen welkom op deze laatste korte vergadering van dit seizoen.
2. Notulen 29 mei en actielijst
De notulen worden goedgekeurd. Diana checkt of de notulen op de site staan.
Jenneke vraagt aan Helma om de mailadressen te wijzigen van de MR.
3. Nieuwbouw
Alle extra lokalen die nog niet officieel stonden ingetekend worden erbij getekend.
De school groeide flink de afgelopen tijd. Aangezien de gemeente altijd van oude
gegevens uitgaat, is het goed dat die extra ruimte wel was aangegeven. De
verkeersstroom gaat andersom lopen, hierdoor kan het verkeer dat Utrecht uit
moet sneller de wijk uit. Per 1 januari 2020 zouden we de Bonte Koe moeten
verlaten volgens de gemeente. We hopen dus dat dat een mooie datum is waarop
de nieuwe school geleverd wordt.
4. Schoolplan 2018-2022
Hier wordt aan gewerkt.
5. Taakbelasting personeel
Nadat hier vorig jaar ruim aandacht voor was en veranderingen zijn doorgevoerd,
zijn er nu enkele mensen bij elkaar gekomen om het geheel te evalueren. Met
enkele kleine opmerkingen kan alles blijvend uitgevoerd worden.
6. Nieuw schooljaar, formatie
Er worden noodlokalen neergezet op zowel Attlee als Bontekoelaan. Nieuwe
collega’s worden aangenomen.
7. GMR
De juiste informatie wordt vanaf nu weer doorgestuurd vanuit de GMR naar de
MR’s van alle scholen van de PCOU. Ook wordt er volgend jaar weer een
voorlichtingsavond voor de MR’s van alle scholen georganiseerd.
We sluiten af met het hartelijk bedanken van de MR-leden voor hun inzet de
afgelopen jaren. Dit zijn: Pauline, Judith, Diana en Arjen. Zij gaan de MR verlaten.
En natuurlijk een bedankje voor het zittende MR-lid Jon voor haar inzet het
afgelopen jaar.
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