MR-vergadering 13-3-2018
Aanwezig: Saskia Houwing, Jeroen Bolwerk, Marianne Koster, Lies Hoffs, Robert Kalle,
Atke Wegerif.
Afwezig: Nanda Rave
Actielijst:
- Verkeerssituatie
-

Vacature MR-lid
Werkdruk

→ Jeroen benadert Marco en Nanda ivm de gedragscode
verkeer.
→
→ Lies/Atke/Marianne brengen in het team in op welke manier
dit geld ingezet kan gaan worden om tegemoet te komen aan
de werkdruk bij ons op school.

Notulen vorige vergadering
De notulen zijn goedgekeurd en worden op internet geplaatst.
Inloopochtend woensdag 8 februari 2018 (Robert)
Robert stelt voor dat er op voorhand een aantal punten op een ‘agenda’ gezet worden, zodat
er tijdens een inloopochtend iets gestructureerder gesproken kan worden. Mariska heeft de
notulen geschreven en het overleg tijdens de ochtend in goede banen geleid. Deze zijn
onlangs voorzien van een reactie vanuit de directie en dmv maandnieuws met de ouders
gecommuniceerd.
Saskia gaat met Mariska bekijken of de notulen van de afgelopen inloopochtenden
nogmaals verspreid kan worden onder de ouders die de eerstvolgende inloopochtend
aanwezig zijn, zodat voorkomen kan worden dat telkens dezelfde punten ingebracht worden
en de beschikbare tijd efficiënt besproken kan worden.
Zorgplan van Marjan. Globaal doorlezen en akkoord MR? (Saskia)
Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering, omdat de juiste stukken
hiervoor niet tijdig zijn doorgestuurd. Er wordt nogmaals verzocht om stukken die
doorgelezen moet worden, minimaal een week van tevoren door te sturen, zodat er
voldoende tijd is om deze door te lezen.
Oproep nieuw MR-lid. Vacature / Verkiezingen? (Saskia)
Nanda heeft aangegeven dat ze uit de MR wil en zal dus vervangen moet worden. De
oudergeleding gaat een vacature opstellen, zodat het nieuwe lid bij aanvang van het nieuwe
schooljaar eventueel direct kan deelnemen aan de eerste vergaderingen.
GMR update (Jeroen)
Jeroen doet een kort verslag van de GMR-vergadering.

Er is gevraagd wat er komend schooljaar gedaan wordt met het geld dat extra beschikbaar
gesteld wordt voor de werkdrukverlichting. Op alle scholen wordt de vraag voorgelegd hoe
er tegemoet gekomen kan gaan worden aan de werkdruk. Aan het einde van het jaar moet
Saskia dit opgenomen hebben in het nieuwe schoolplan. Tevens is de enquête mbt de
werkdruk die vorig schooljaar afgenomen is binnen het team op de Engelenberg nu ook
gedeeld met de andere scholen, zodat deze evt. ook elders ingezet kan gaan worden.
Er komt een vacature voor een nieuw bestuurslid binnen de Raad van Toezicht.
Verslag locatiedirecteur
- Vanaf nu wordt de term ‘locatieleider’ vervangen door ‘locatiedirecteur’.
- Voorjaarsfeest was weer een mooie dag en een mooi feest
- Jan is bijna een jaar met ziekteverlof. Het gaat goed met hem, maar hij komt definitief
niet meer terug op school. Hij komt niet meer terug op school voor een evt. afscheid
oid.
- Marjolijn zit nog in de ziektewet. Hoe de toekomst eruit ziet is iets waar op dit
moment nog niets over gezegd kan worden, omdat er nog geen duidelijkheid over is.
Dit schooljaar zal ze naar alle waarschijnlijkheid niet meer terugkeren voor de klas.
Het is fijn dat Marlous met zoveel plezier Marjolijn vervangt.
- Deborah, de invaller op vrijdag, heeft een andere baan. Op dit moment wordt er
gezocht naar een nieuwe invaller.
- Op dit moment is Saskia in gesprek met Prokino, want de ruimte die zij nu innemen is
eigenlijk hard nodig op school. Op het kleine gedeelte van het plein komt
waarschijnlijk een noodlokaal, omdat we de peuterspeelzaal graag hier op school
willen. Het leerlingenaantal groeit, maar het schoolgebouw groeit niet mee. Dit punt
wordt meegenomen naar de GMR.
- Schoolweek: Volgende week is het weer zover. Alle kinderen gaan binnen het thema
‘Cultureel erfgoed in Kampen’ aan de slag. Ridder Dolf komt op school voor de groep
1 - 3. de overige groepen gaan op stap: Er worden musea bezocht, speurtochten
gedaan en Quintus wordt bezocht.
Rondvraag
- De MR-vergadering van 25 april wordt naar voren geschoven naar 18 april, 19.30u
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