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Notulen MR- vergadering Rafael
Datum

4-10-2018

Voorzitter

Jon

Notulen

Ida

Aanwezig

Eline, Jeanette, Marionne, Arjon, Jon, Ida,
Pien (directie)

Afwezig met kennisgeving

-

Vergadering in aanwezigheid van directie.
1. Welkom en mededelingen
Jon heet iedereen welkom op deze eerste vergadering van een nieuw schooljaar in
aanwezigheid van 4 nieuwe leden.
2. Notulen 20 juni
Notulen worden aangenomen.
3. Nieuwbouw informatie over de bouw en klankgroep
Op de laatste bewonersavond waren Arjon en Pien aanwezig. Verkeer en geluid
waren de belangrijkste onderwerpen. Geluid: Hoe richten we de schoolpleinen in
zodat de buurt niet al teveel last heeft van reflecterend geluid. Verkeer: Een
groepje buurtbewoners en mensen van de PCOU hebben plannen gemaakt die zijn
onderzocht. Er waren volgens Arjon en Pien geen onoverkomelijke problemen. De
aanbesteding is eruit en er zijn inschrijvingen van aannemers. De klankbordgroep
waarbij één lid van de MR aanwezig is, start binnenkort. Eline zal vanuit de MR
hieraan deelnemen.
4. Beleid Lief en Leed
Er is teruggepakt naar de regels die gelden vanuit de PCOU met een enkele
aanpassing. Alle collega’s hebben dit document in kunnen zien. Nu is het duidelijk
voor iedereen hoe we dit regelen met elkaar.
5. Integraal Kind Centrum (IKC) of Kind centrum
Wanneer we in 2010 het nieuwe gebouw betrekken is de school een kindcentrum.
Bij een integraal dagcentrum moeten alle medewerkers dezelfde werkgever
hebben. Dit is bij ons dus niet het geval. Verschillende werkgevers zoals de PCOU
en Reinaerde zijn aanwezig binnen de school.
6. Info over begroting 2019
We werken met een kalenderjaar. In de week van 5 november gaat de begroting
naar de MR en binnen enkele dagen moet het advies gegeven worden. Dinsdag
6 november om half vijf komen Marionne, Arjon, Eline en Pien bij elkaar om de
toelichting op de begroting te horen van Pien en door te spreken. Zij informeren
ons over hun bevindingen.
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7. Schoolplan 2018-2022
Het schoolplan is af. Team en MR hebben hem nu in de mail. MR geeft hier binnen
2 weken een advies over.
8. AVH implementatie
PCOU heeft een nieuwsbrief uitgegeven over hoe we dit in praktijk gaan uitvoeren.
9. De Stint
De Stint wordt tot nadere instructie niet meer gebruikt.
10. Jaarverslag
Arjon heeft een kort verslag gemaakt van de bevindingen die zijn gedaan naar Is
goedgekeurd en zal op de website geplaatst worden.
11. Komende vergaderingen/plaats
We kiezen ervoor om altijd op de Bontekoelaan te vergaderen, starttijd half acht.
Vervolg vergadering zonder directie.
12. GMR en bestuur stukken
Jon en Arjon gaan de stukken van de GMR en bestuur lezen en informeren ons.
Vanuit onze MR zal niemand deel uitmaken van de GMR, wel is er altijd de
mogelijkheid om bij een GMR vergadering aanwezig te zijn.
13. Uitwerking taakverdeling
Voorzitter – Marionne
Secretaris – Ida
Zichtbaarheid MR – Jeanette
GMR/ bestuur stukken - Jon en Arjon
Klankbordgroep - Eline
14. Evaluatie MR cursus
We waren allemaal tevreden over de gegeven basiscursus door het CNV. Ideeën
voor dit jaar: Ida stuurt de link door waar we de te geven cursussen kunnen
inzien. Marionne zal dit punt in november agenderen.
15. Jaarplan
Ida zal dit document versturen en Marionne zal het in november agenderen
16. Huishoudelijk reglement
Dit is momenteel niet up tot date. Ida vraagt een concept aan bij het CNV. In
januari gaan we ons hierin verdiepen.
17. Rondvraag/afsluiting
Geen vragen. De MR is met alle nieuwe leden positief gestart, we verwachten een
goede tijd met elkaar te hebben.
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Actielijst
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schoolplan lezen en binnen 2 weken eventuele op- of
aanmerkingen naar Ida sturen
AVG afvoeren van de agenda
Zichtbaarheid MR volgende keer op de vergadering zetten
Link cursussen doorgeven. En in november agenderen
Jaarplan doorsturen
Huishoudelijk regelement aanvragen bij het CNV, in januari
agenderen
Notulen van juni en jaarverslag laten plaatsen op de site

2018-2019

Plaats

Aanvang

Donderdag 22 november

Bontekoelaan

19.30 uur

Donderdag 10 januari

Bontekoelaan

19.30 uur

Donderdag 21 maart

Bontekoelaan

19.30 uur

Donderdag 23 mei

Bontekoelaan

19.30 uur

Donderdag 4 juli

Bontekoelaan

19.30 uur

Allen
Marionne
Marionne
Ida/Marionne
Ida
Ida/Marionne
Jeanette
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