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Pauline
Ida
Pauline, Ida, Diana, Jon en Diana, Arjen.
Pien directie (tijdens gezamenlijk deel)

Afwezig met kennisgeving
Vergadering in aanwezigheid van directie
1. Welkom en mededelingen: Pauline heet iedereen welkom op deze
vergadering.
Ingekomen post: kans plus, deze uitnodiging wordt besproken en er wordt
besloten deze door te sturen naar alle ouders.
2. Notulen 22-11-2016: De notulen worden vastgesteld en gepubliceerd op
de site.
3. Actielijst: fotograaf doorgeven blijft staan, overige acties worden
afgevoerd.
4. Nieuwbouw: Update: Project met de architect is gestart. Elke twee weken
is er een bijeenkomst om keuzes te maken over vorm en plaatsing van het
nieuwe gebouw.
De gemeente levert de Bontekoelaan op als een veilige omgeving. De
klankbordgroep gaat starten als de eerste tekeningen af zijn. Daarvan
wordt de MR op de hoogte gehouden, want daar participeert de MR in. Er
wordt gezocht naar sponsering. De tijd om te bouwen is 44 weken, met
alle andere werkzaamheden daarbij kan de voorlopige opleverdatum in
december 2018 zijn. Bij de verhuizing wordt geen extra hulp gevraagd.
Hulp bij de schoonmaak in de groepen is handig. Te organiseren door de
groepen zelf.
5. Informatie concept schoolgids: er is nog geen concept. Wanneer deze klaar
is krijgen we hiervan bericht.
6. Informatie formatieplan komend schooljaar: Er zal niet veel veranderen. In
februari hadden we weer meer nieuwe kinderen dan bij de vorige telling
die lager uitviel.
7. PR/lerarentekort: Landelijk lerarentekort, wij hebben nu nog geen tekort.
Ondanks dat er een vacature is die nu nog niet ingezet hoeft te worden, is
er ook geen reactie. Binnen de PCOU is door de speciale scholen, 5 in
totaal, een pr-campagne opgezet in samenwerking met een bedrijf. Er is
een filmpje gemaakt op 3 scholen. Het filmpje komt binnenkort uit. Het
filmpje zal dan vooral gedeeld gaan worden door velen op meerdere
plekken.
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8. Gezonde School: Hoe verloopt de invoering voor personeel/ouders Er is
een enquête onder het personeel gehouden. Hierin konden
personeelsleden aangeven hoe het gaat. Soms zijn er wel problemen in de
groep. Met name over levensmiddelen die wel/niet gezond zijn. Zoals
soepstengels met kaas of ontbijtkoek. Bij de fruitpauze is fruit nu echt het
enige wat mag.
9. 5 Gelijke dagen-model 17-18, hoe staat het ervoor?: Informatie ouders,
personeel, vervoersbedrijven: iedereen is geïnformeerd. In de nieuwsbrief
zal zeker nog eens vermeld worden dat we volgend jaar het vijfdagenmodel inzetten. Afstemming met andere scholen is geen probleem
in verband met vervoer.
10. Bijeenkomst 31 jan info cao/CNV: Was een goede bijeenkomst. Personeel
werd goed ingelicht. Er is binnen de school een commissie opgezet om te
kijken naar het taakbeleid.
Vergadering zonder directie
10b Verantwoording opleidingsgelden, n.a.v. cao overleg: Agendapunt
volgende vergadering. Wat zijn de criteria waarom de ene opleiding
volledig vergoed wordt en de andere opleiding niet. Hoe is de verdeling
geweest en is al het geld besteed.
11. GMR: 13 maart is Arjen naar de GMR geweest. Nieuwe voorzitter Hanno
Uitenboogaart. Er is binnen het bestuur een interim voorzitter. Er moet
een nieuwe voorzitter komen. En er moeten nieuwe mensen komen voor
de Raad van toezicht. De GMR heeft hier instemmingsrecht. Er worden
mensen gevraagd in de GMR, met name personeelsleden reageren niet. Ze
willen 5 om 5, maar er zitten maar 2 leerkrachten in. De GMR pleit voor
een aantrekkelijker beleid om deel te nemen in de GMR. Ida zoekt na
hoeveel uren er zijn voor GMR.
12. Functioneren MR: We zijn zichtbaarder geworden. Daarnaast proberen we
over zoveel mogelijk punten mee te praten en ons te professionaliseren.
We gaan allemaal volgend jaar door. We hebben nu een afgevaardigde in
de GMR (Arjen Fortuin), waardoor we ook weer beter geïnformeerd zijn
over bestuurszaken.
13. MR basiscursus CNV partnerschap: Staat genoteerd op 18 april 7 uur.
14. Rondvraag/afsluiting: Hoe wordt Klasbord ervaren vraagt Jon. We krijgen
wel leuke reacties van ouders. Diana gaat inventariseren hoe ouders en
personeel Klasbord ervaren.
Jon deelt met ons dat ze de stemming ( n.a.v. de landelijke verkiezingen)
op de beide locaties erg leuk vond!

2

Pauline sluit de vergadering.
Actielijst:
1. Fotograaf doorgeven

Pauline

2. Mail kans doorsturen naar Nicole voor alle ouders

Jon

3. GMR uren

Ida

MR-vergadering locatie Lanslaan. Aanvang vergaderingen: 20:00
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23 mei
27 juni
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