Datum | tijd
Vergadering geopend door

4 decenber 2019 - 19.00-20.15u
Eric van IJmeren (vz)
concept

Aanwezig
Deelnemerslijst:

Kimberley Neven (KN), Kajsa van Vliet (KV), Suzan van Enk (SE)

PMR

Eric van IJmeren (EIJ) (vz), Gerco van Oene (GO) (sc), Nelly Tromp (NT)

OMR

Natasja van Wijngaarden (NW)
Verhinderd:

-

PMR

-

OMR

-

Locatieleider

Opening en agenda
•
•

EIJ opent de vergadering
Er zijn geen aanvullende punten

Goedkeuring notulen 25 september
•
•

Afspraak met Brian volgt vrijdag 6 december.
De notulen worden vastgesteld

De notulen worden goedgekeurd en zullen worden gepubliceerd op de website.

Mededelingen en ingekomen stukken algemeen
•

Geen

Mededelingen GMR
•

Geen

Mededelingen OR
•

Locatieleider

Geen

Mededelingen locatieleider

•

•
•

Vervangingsprotocol: er is een protocol voor vervanging geschreven. Vastgesteld in directieoverleg
(stichting). NW: om belasting van leerkrachten te voorkomen eerst externe inzet, dan binnen team,
dan evt verdeling over groepen
Andere protocollen worden door NW gedeeld met de MR. Alle documenten worden door NW
gedeeld, GO zet deze op de drive.
Er komt op stichtingsniveau een tevredenheidsonderzoek. Eventueel hulp voor mensen die het
lastig vinden

Agendapunt
•

•

•
•
•

Ouderbijdrage: voorstel om de bijdrage gelijk te houden. MR heeft advies gegeven op verhoging. Er
is echter een reserve. NW licht OR standpunt toe. Er komt een strakke begroting. Met de toelichting
van NW wordt het laatste uitgangspunt van de MR uitgevoerd. Ook de inning verdiend aandacht.
Het duurt te lang voordat alles binnen is. Dit is niet alleen een taak van leerkrachten.
Inzet ouders: EIJ vraagt zich af of er ook verkeersouders gevraagd worden. Dit is nu te
onregelmatig ingevuld, geeft wellicht onveilige situaties. Het is geen verantwoordelijkheid van de
school, maar wel een aandachtspunt/zorg. NT vraagt zich af of groep 8 hier niet bij kan staan, onder
begeleiding van een volwassene. Gaat mee in volgende nieuwsbrief.
Brandpreventie: er is nog geen oefening geweest. Er is training geweest, dan eerst aangekondigde
oefening, daarna onaangekondigd. NW: staat op actielijst.
De jaarkalender MR wordt vastgesteld

Rondvraag
•

School begroting nog niet beschikbaar. In januari komt een gesprek met Rudi. NW vindt het lastig
dat er geen begroting is. Er is aangegeven dat de hand op stichtingsniveau op de knip moet, oa door
vele verbouwingen. De MR ziet graag een begroting op schoolniveau waar zij zich over kan buigen.

Volgende vergadering
De volgende MR vergadering vindt plaats op: woensdag 29 januari 2020.
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Actie- en besluitenlijst
Wat?

Wie?

Planning

BESLUITEN:
1.

EIJ wordt voorzitter en afgevaardigde voor GMR (samen met SE). GO
wordt secretaris

2.

Ouderbijdrage wordt vastgesteld conform voorstel MR (2019); NW
verstuurt brieven naar ouders

ACTIES:
1.

Afspraak plannen Brian Wezenberg

EIJ

2.

Mirjan Vierstra benaderen voor notulen laatste MR overleg

GO

3.

Jaarkalender MR opzetten

EIJ

4.

Plaatsen documenten op Google Drive MR

GO

5.

Oproep verkeersouder in nieuwsbrief

NW

6.

Brief ouderbijdrage

NW

√
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