MR Vergadering - Notulen
Datum:
Tijd:
Locatie:
Notulist:
Aanwezig:
Afwezig:

10-04-2019
13.00 uur
MDE
MM
Hedy van Harselaar (HH), Monique Liesting (ML), Hesley Wijnaldum
(HW), Mart Muller (MM)
Marijke van Pelt (MP)

1. Opening
2. Goedkeuring vorige notulen (10 min.)
Notulen zijn akkoord. MM stuurt definitieve versie
3. Mededelingen van directie - (30 min.)
HH geeft aan dat Lukida een programma kan aanbieden in het geval van
leerkracht uitval. Dit is een dag geprobeerd en was leuk. Dit kost wel geld.
Mogelijk kan dit worden gefinancierd uit de werkdrukverlichting.
MM Geeft aan dat de cijfer over leerkracht tekort sterk teruglopen. Is dit ook
herkenbaar? HH geeft aan dat dit niet herkenbaar is.
HH geeft aan dat het delen met de MR middels de mail gaat gebeuren. Dit is
nooit eerder gedaan. HH gaat hierbij ook een onderbouwing bijvoegen als het
gaat spelen.
Formatie
HH geeft aan dat met het vertrek van Monique ervoor zorgt dat er geen
leerkrachten de school moeten verlaten. Er komt een interne vacature voor 3
dagen kleuterjuf.
MM vraagt hoe het met de kleuters zit als de groei zo door gaat waardoor er
mogelijk twee hele grote kleuterklassen komen. Mogelijk start er een
instroomklas na de kerstvakantie wanneer dit gerechtvaardigd is. Op dat
moment wordt er gekeken hoe dit ingevuld gaat worden qua bemensing. De
twee kleuterklassen gaan starten met ca. 24 leerlingen. Ook is gekeken naar
een extra lokaal. Dit is in theorie mogelijk gezien de vorming van combiklassen
in de bovenbouw. Dit laatste is nog niet definitief.

21 juni zal het werkverdelingsplan definitief worden. Waar mogelijk deelt HH
het eerder met de MR.
Deurbescherming
Offerte is binnen. Plan is de kosten te delen, maar Anton gaat het nog
uitzoeken.
Auditteam
Audit komt langs op 16-17 en 23 mei. Deze mensen willen waarschijnlijk ook
leden van de MR spreken. Zodra de planning duidelijk is, wordt dit afgestemd.
4. Verkiezingen MR – (15 min.)
De termijn van MM zit er op, er moeten nieuwe verkiezingen komen. HW geeft
aan zicht niet herkiesbaar te stellen na volgend schooljaar. Er komt een brief
dat mensen zich verkiesbaar kunnen stellen. Bij meer dan 1 aanmelding
worden er verkiezingen uitgeschreven. ML heeft aangegeven in het team dat
zij vervangen wordt.
MM maakt een brief. Als deze akkoord is verstuurt HH de brief.
5. Extra vergadering in mei - (10 min.)
4 juni is de MR vergadering, we hebben een reserve datum voor 18 juni.
6. Update GMR (15 min.)
HW doet verslag van de actuele punten.
7. Rondvraag (10 min.)
HW geeft complimenten voor de geleide brief over de transgendere jongen.
Duidelijke en goede verwoording.
MM heeft opmerking over regels op schoolplein, vooral m.b.t. honden op
schoolplein. HH neemt dit mee in de communicatie aan de ouders.
8. Overige punten
- Op 27 maart is met het voorstel voor de klassieke variant van het nieuwe
schooltijden unaniem ingestemd.
- Tevens zijn de nieuwe statuten en huishoudelijk regelement definitief
gemaakt. De statuten zullen op de website gepubliceerd worden.
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