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Ida
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Jenneke (directie), Jeanette, Marionne, Arjon, Jon, Ida

Afwezig met kennisgeving

Eline

Vergadering in aanwezigheid van directie.
1. Welkom en mededelingen
Marionne heet iedereen welkom op deze vergadering.

2. Notulen 4 oktober
Notulen zijn in orde bevonden en kunnen geplaatst worden op de site.
3. Actiepunten
Allen voldaan. Vanaf nu zal er een einddatum worden toegevoegd.
4. Nieuwbouw
We krijgen een uitgebreid plaatje gepresenteerd van Simone van den Brink van
ABC Nova. Met name verkeer en geluid blijven belangrijke items. Daar zijn
oplossingen voor gevonden en de buurt participeert mee in enkele plannen die hier
verband mee houden. De aanbesteding loopt. 2 aannemers zijn er overgebleven.
Begin januari moeten zij hun prijzen en plan van aanpak aanbieden. De
omgevingsvergunning is nu ingediend en is in behandeling. Er is een voorlopig idee
dat er vanaf mei gebouwd kan worden. Een jaar later zou dan de oplevering
kunnen zijn. Maar alles blijft nog aan veranderingen onderhevig.
5. Vernieuwende meldcode
De leerkrachten gaan met hun zorg naar iemand van de commissie van
begeleiding. Iemand van die commissie onderneemt, wanneer nodig acht, actie
naar de betreffende instanties. Dit werkt goed op deze manier, als personeel
kunnen wij dit beamen. Jenneke geeft aan dat ze binnen het MT dit onderwerp
nogmaals onder de aandacht zal brengen aangezien er wettelijke veranderingen
zijn doorgevoerd vanuit de regering.
6. Stand van zaken nieuw werkdrukverdelingsplan
Vorig seizoen is dit punt besproken, leerkrachten hebben inspraak gehad en er is
gekozen voor volledige assistentie in alle groepen.
7. Stand van zaken nieuw Schoolplan (= meerjarenbeleidsplan)

Het schoolplan is richting de stichting gegaan. Daar wordt het nogmaals doorgenomen. Het
curriculum hoe wij omgaan met de doelen die we moeten behalen, moet nog toegevoegd/
bewerkt worden.

8. Formatieplan
Dit jaar is voor het eerst een student BBL aangenomen. Het idee om zelf op te leiden is
hierdoor een feit.
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Vervolg vergadering zonder directie.
9. Nieuws uit de GMR
De agenda is gestuurd naar onze MR, dit hebben we lang gemist. Arjon gaat een
keer naar een vergadering van de GMR om te kijken hoe het daar gaat en om zo
de MR meer te betrekken bij de GMR.
10. De begroting
Arjon heeft een kort verslag gemaakt van de bevindingen die zijn gedaan naar
aanleiding van de uitleg bij de begroting voor 2019. De begroting wordt in orde
bevonden. Aandacht blijft voor de financiering van de bijgebouwen die nu niet
geheel duidelijk is vanuit de gemeente
11. Inbreng vanuit de achterban
Dit punt willen we standaard op de agenda zetten. We plaatsen het dan in het deel
‘in aanwezigheid van de directie’. We hopen dat ouders/personeel onderwerpen
zullen gaan inbrengen.
12. Vaststellen jaarplan
We lopen nog enkele punten door van het jaarplan en stellen het daarbij vast.
Privé-gegevens worden beperkt weergegeven, wel worden de groepen waar ouders
hun kind hebben of waar leiding wordt gegeven, vermeld. Het plan kan op de
website geplaatst worden.
13. Inventarisatie informatie- en scholingsbehoefte
We kiezen unaniem voor een cursus MR en haar achterban. Jon zoekt contact met
Rob Overmars om dit vorm te gaan geven komend voorjaar.
14. Vergroting zichtbaarheid MR
In het verleden is reeds een document gemaakt naar aanleiding van dit
onderwerp. We bestuderen dit en gaan dit in praktijk brengen voor zover nog niet
gedaan en voor zover mogelijk. De cursus zal ons hierbij gaan helpen. In januari
hopen we een leuke foto te maken. Een idee is om de vergaderdata op de poster
te laten zetten die ouders krijgen.
15. Rondvraag/afsluiting
Geen vragen
Actielijst
1.
2.
3.

Einddatum

MR vergaderdata op de kalender voor ouders
Cursus aanvragen
Notulen en jaarplan plaatsen

Ida
Jon
Jeanette

2018-2019

Plaats

Aanvang

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

10-1-2019
10-1-2019
10-1-2019
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