MR-vergadering 18-4-2018
Aanwezig: Saskia Houwing, Nanda Rave, Jeroen Bolwerk, Marianne Koster, Lies Hoffs,
Atke Wegerif.
Afwezig: Robert Kalle
Actielijst:
- Verkeerssituatie
- Vacature MR-lid

→ Nanda schrijft een flitsende tekst voor de ouders.
→ Saskia / Marianne zet(ten) de laatste puntje op de i.

Notulen vorige vergadering
De notulen zijn na een kleine aanpassing van Saskia goedgekeurd en worden op de website
geplaatst.
GMR
- De wet AVG wordt uitgebreid besproken. Het is een complexe nieuwe wetgeving die nog
niet officieel ingevoerd is, maar waarvoor binnen de stichting al wel beginstappen in
gemaakt zijn .
- De vacature voor een nieuwe leden voor de Raad van Toezicht is opgesteld en moet
aangepast worden, voor deze gepubliceerd wordt.
- Prokino / Ruimtegebrek: Prokino en de stichting zijn op dit moment met elkaar in gesprek
over een oplossing hiervoor. Voorlopig zal er op de scholen waar dit ruimtegebrek nu heerst
gebruik gemaakt worden van units.
Vacature MR
De brief waarmee de MR op zoek gaat naar een nieuw lid is gereed en zal tzt onder de
ouders verspreid worden.
Zorgplan
Het zorgplan is doorgenomen door de MR en wordt ondertekend door de voorzitter.
Verkeerssituatie en vervolg
Marco heeft een aantal tips voor een hogere verkeersveiligheid rondom de school. Vanuit de
MR is hier een aantal punten van kritiek. Feit blijft dat de huidige parkeersituatie zeer
onwenselijk en onveilig is. De MR vindt het wenselijk dat ouders zoveel mogelijk bijdragen
aan de veiligheid door kinderen op de fiets naar school te brengen, kinderen zelf naar school
te laten gaan, niet met kinderen mee naar binnen te gaan of op het plein te blijven hangen.
Ook het idee van ‘de Engelenbergpolitie’ bestaat nog steeds.
Saskia heeft deze week weer een gesprek met de gemeente over deze situatie.

Werkdrukverlichting
Vanuit het team zijn er, door de extra gelden die beschikbaar komen voor het komende
schooljaar, aantal opties gegeven om de werkdruk te verminderen. Alle teamleden hebben
hierin hun wensen uitgesproken. In de teamvergadering van morgen wordt er een beslissing
genomen.
Er wordt op school in het team veel over de werkdruk gesproken en waar mogelijk worden al
aanpassingen gedaan.
Verslag locatiedirecteur
Formatie: Het grote puzzelen is nog niet begonnen.
Staking: 30 mei staat er een staking gepland.
Kindportfolio: volgend jaar is er een eerste start met het portfolio. Zijn nu bezig met de
inhoud. Saskia is bezig met het uitzoeken van een digitaal rapport.
Jan /Marjolijn: Jan gaat naar alle waarschijnlijkheid intern afscheid nemen van stichting
OOK. Marjolijn is onlangs even weer op school geweest. Hoe haar herstel verder gaat
verlopen is nog niet bekend.
Rondvraag
-

------

