Notulen MR- vergadering Rafael
Datum

01-10-2020

Voorzitter

Arjon

Notulen

Ida

Aanwezig

Pien (directie), Arjon , Anneke, Ida, Femmy, Karlijn

Afwezig met kennisgeving

Jeanette

Vergadering in aanwezigheid van directie
1. Welkom en mededelingen, vaststellen agenda
Arjon heet iedereen welkom op deze video-vergadering in verband met de
coronatijd. Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt conform vastgesteld.
2. Notulen 2-7-2020
Femmy merkt op dat haar meisjesnaam wordt gebruikt. In eerdere notulen wordt
gevraagd om overleg over oudercontacten met school over je kind. Dit onderwerp
wordt in overleg volgend jaar, in januari weer op de agenda geplaatst.
3. Actiepunten
Alle acties zijn uitgevoerd en worden van de lijst verwijderd.
4. Informatie nieuwbouw over de bouw en klankgroep
De omgevingsvergunning is afgegeven. Het wachten is op de hoorzitting, deze is
verplaatst naar 26 oktober. Binnen 4 weken wordt de uitslag hiervan verwacht,
waarna er formeel nog een periode van 6 weken zal gelden om alle eventuele
bezwaren teniet te laten gaan en er geen verdere stappen mogelijk zijn. Hierdoor
komt de verwachting dat we na de volgende zomervakantie in het nieuwe gebouw
zitten opnieuw in de knel. De klankbordgroep waar één afgevaardigde van de MR in
zal plaatsnemen, zal pas ingaan als de bouw begint. Iedereen kan vast nadenken of
hij of zij daarin zou willen plaatsnemen.
5. Update Corona en communicatie
De coronaregels worden van bovenaf opgelegd, ze zijn vrij ad hoc, hierdoor valt er
niet zoveel over te zeggen. We zijn blij dat er voldoende aandacht voor is. Wat is er
nog mogelijk wat betreft het meemaken van de Rafaelshow door ouders? Hier wordt
over nagedacht door directie en MR leden. Voor de komende show zal dit niet
uitgevoerd kunnen worden, gezien de strengere regels die er nu zijn. (22 januari is
de volgende show). 2 oktober is er een check vanuit de gemeente wat betreft
ventilatie.
6. Jaarplan school en jaarplan MR
In het jaarplan van school (jaarlijks onderdeel van het vierjarige schoolplan) wordt
beschreven waar de school komend jaar aan gaat werken en wat de speerpunten zijn
van dit komende seizoen. Dit plan wordt ter kennisname aangeboden door de
directie. We hebben dit nu niet bij de stukken gekregen, dit wordt nog gestuurd door
Ida en op de volgende vergadering geagendeerd. Wanneer dit jaarplan wijzigingen
bevat voor het schoolplan, heeft de raad instemmingsrecht.
Het jaarplan is aangeboden aan alle medewerkers en besproken in het locatieoverleg.
LOCATIE ATTLEEPLANTSOEN

Attleeplantsoen 39
3527 BA Utrecht
030 2936351
info@rafaelschool.nl

LOCATIE BONTEKOELAAN

Bontekoelaan 9
3526 RA Utrecht
030 2887932
info@rafaelschool.nl

LOCATIE HART VAN NOORD

Trumanlaan 60 E
3527 BR Utrecht
030 2887932
info@rafaelschool.nl

Het jaarplan MR wordt in de volgende vergadering in concept ingebracht. In onze
jaarplanning (te vinden in het jaarplan van vorig jaar) staat dat dit in principe op de
eerste vergadering van het schooljaar hoort.

Vervolg vergadering zonder directie
7. Verkiezing voorzitter/secretaris + rolverdeling scholingsgelden
Arjon blijft onze voorzitter. Plaatsvervangend voorzitter wordt Anneke. Femmy wordt
met instemming aangesteld als penningmeester. Ida blijft secretaris, daarbij zal
Karlijn, zoals vorig jaar al bedacht, hierin participeren aangezien Ida dit jaar voor het
laatst zitting neemt in de MR. Na 8 jaar kan ze niet herkozen worden.
8. Terugkoppeling vanuit de achterban
Geen concrete input vanuit de achterban. Wel is door ons vernomen dat aanwezigheid
bij de Rafaelshow een veel besproken punt is bij ouders.
9. Uit de GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad)
Het proces van het uitrollen van het nieuwe functieboek wordt gevolgd.
De GMR is ernstig onderbezet geraakt, met name als het gaat om de
personeelsbezetting. Arjon heeft Hanno opgevolgd als voorzitter.
Arjon zal actie ondernemen als het gaat om het informeren van de MR’s van alle
scholen vanuit de GMR en bestuur.
10. Concept jaarverslag MR
Arjon heeft nog twee opmerkingen bij het verslag, deze verwerkt Ida in het verslag
en ze stuurt het opnieuw naar de leden. Wanneer er verder geen op of aanmerkingen
komen, zal dit verslag op de site worden gepubliceerd
11. Scholingsbehoefte
De GMR organiseert dit seizoen een aantal cursussen. Hier kunnen wij gratis gebruik
van maken.
12. Rondvraag
Ida hoopt dat er binnenkort een mogelijkheid is om online alle documenten te
kunnen delen met alle MR leden.
Actielijst

Einddatum

1.

Notulen juli en jaarverslag op de site laten plaatsen

Ida

z.s.m.

2.

Oudercontacten agenderen

Arjon

Vanaf januari

3.

Jaarplan van school sturen naar de MR leden

Ida

z.s.m.

4.

Jaarplan MR schrijven en sturen aan MR leden

Arjon

2020-2021

Plaats

Aanvang

2020-2021

Plaats

Aanvang

Donderdag
14 januari

Hart van
Noord

19.30

Donderdag
20 mei

Hart van
Noord

19.30

Donderdag
25 maart

Hart van
Noord

19.30

Donderdag
8 juli

n.t.b.

n.t.b.
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