MR-vergadering 13-6-2018
Aanwezig: Saskia Houwing, Nanda Rave, Jeroen Bolwerk, Marianne Koster, Lies Hoffs,
Atke Wegerif, Robert Kalle, Sebastiaan Bastiaan
Afwezig: nvt
Actielijst:
Opening
Sebastiaan Bastiaans komt, ivm het afscheid van Nanda, de MR versterken. Welkom
Sebastiaan!
Notulen
De notulen zijn na een kleine aanpassing van Saskia goedgekeurd en worden op de website
geplaatst.
De werkdrukverlichting komt ter sprake en er wordt gevraagd naar de middelen die komend
schooljaar ingezet worden: Komend schooljaar wordt er een vakdocent gym aangesteld voor
de leerkrachten die niet bevoegd zijn, er worden kindvrije dagen ingepland waarbij Saskia de
groep overneemt en er komen meer handen in de klas.
GMR
De afgelopen vergadering was samen met de Raad van Toezicht. Het was een vergadering
zonder planning, maar er zijn diverse vragen gesteld. Vanuit de MR wordt aangegeven dat
de RvT echt wel input nodig heeft, maar dat de leerkrachten binnen de GMR weinig input
geven aan de RvT.
Tevens is er gesproken over de wisseling van locatiedirecteuren binnen de stichting. Jeroen
Kolbe vertrekt naar Vila Nova.
Jaarplan
Deze is nog niet af. Saskia werkt eraan deze voor de zomer met de MR-leden te delen.
Formatie
Het was weer een behoorlijke puzzel, maar het is wederom gelukt om een passend plaatje
voor komend schooljaar te realiseren. Deze wordt hoogstwaarschijnlijk begin juli met de
ouders gecommuniceerd.

Vanuit de locatiedirecteur
Er is een brief opgesteld mbt de politiekids. Ouders worden hierdoor op de hoogte gesteld
van de oudergedragscode mbt de verkeersveiligheid. Ook is er contact geweest met de
wijkagent. Hij gaat de kinderen uit het Engelenpanel begeleiden bij hun rol als politiekids, in
de hoop dat de situatie verbetert. De politiekids gaan gele kaarten uitdelen in geval van fout
parkerende ouders en ongewenst gedrag.
Tijdens de inloopochtend is naar de situatie rondom JK en MvW gevraagd. Ouders willen
graag een update hierover.
J is nog steeds werkzaam voor de stichting, maar zit in de ziektewet. M is nog niet bezig met
reïntegreren. Wanneer en of dit gaat gebeuren is niet bekend.
Algemene ouderavond invulling en datum
In verband met het aftreden van Nanda zal Robert, als nieuwe voorzitter van de MR, de
Algemene Ouderavond in het nieuw schooljaar voorzitten. De vastgestelde datum hiervoor is
donderdag 20 september. De MR gaat samen met de schoolraad om de tafel om elkaar
taken goed af te stemmen.
Nieuw MR-lid en leerkrachtgeleding
Sebastiaan komt de oudergeleding per 1 september versterken. Binnen de
personeelsgeleding is er ook een verandering: Lies Hoffs gaat uit de MR. Paul Schoe komt
komend schooljaar weer terug en zal tevens plaatsnemen in de GMR.
Werkdrukverlichting
Het onderwerp is eerder deze vergadering ter sprake gekomen. Nanda wil echter graag
meegeven dat dit punt op de agenda moet blijven staan, zodat er met dit belangrijke item
bewust mee omgegaan wordt.
Inloopochtend
Saskia verzorgt het verslag hierover.
Rondvraag
Nanda heeft bij deze de voorzittershamer neergelegd. Robert kijkt uit naar zijn voorzitterschap van komend schooljaar.
De datum voor de eerste vergadering van komend schooljaar is maandag 10 september,
19.30u.
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