NOTULEN MR VERGADERING 3 APRIL.
Aanwezig: Jolien, Patricia, Aniek, Lotje, Thea, Sjaak en Kobi.
1. Opening door Thea.
2. Notulen 13 februari:
-Vrijwillige ouderbijdrage: 80% betaalt, is net als andere jaren.
3. Binnengekomen post:
-Brief over evaluatie nieuwe tijden. Patricia maakt een opzet, stuurt deze nog naar ons door,
Kobi verzendt deze naar de ouder.
-Terugkoppeling van de GMR, nadat er verkiezingen zijn geweest, Kobi neemt dit mee naar
de GMR.
4. Informatie Actieplan.
- Sjaak geeft uitleg over Opbrengstgericht werken en de status van het opstellen van het
Actieplan. Is het mogelijk om meerdere keren een onderdeel te ontvangen wat bijv. klaar
is, het hele plan in 1x is erg veel. Sjaak neemt dit met Kim door.
5. Formatie/vacatures/sollicitatieprocedure:
-Formatie wordt morgen besproken tijdens de studiemiddag.
-Vacatures: is nog erg onduidelijk i.v.m. meerdere zieken/zwangerschapsverloven/indeling
volgend schooljaar.
-Sollicitatie: Lotje wil graag in de sollicitatiecommissie plaatsnemen. Sjaak stuurt de vacature
door en Lotje neemt contact op met Kim, om over de werkzaamheden van adjunct directeur
te praten. Jolien vraagt wie vanuit het team nog wil aanschuiven.
6. Schoolverslag:
-Geld voor werkdrukverlaging volgend jaar: hiervan blijft weinig over, omdat we huidig
schooljaar een tekort hadden.
-Tekst van de site scholen op de kaart klopt niet meer: het tevredenheidsonderzoek is ook
door de leerlingen ingevuld. Sjaak vraagt aan Kim om dit aan te passen.
7. Verkiezingen:
-17 april gaat de eerste brief mee, Patricia past deze aan.
-6 mei een reminder sturen: Thea.
-10 mei uiterlijke inleverdatum kandidaten.
-woe. 15 mei: brief met kandidaten meegeven op papier: Jolien en Kobi.
-woe. 22 mei: uiterste stemdatum + stemmen tellen + kandidaat bekend maken + uitnodigen
voor MR vergadering van 29 mei.
8. Vragen ouders/personeel/ouderraad:
-is er beleid wat betreft nablijven? Idee: een contract maken dat de eerstvolgende dag nagebleven wordt. Ook graag ouders op de hoogte brengen. Hele groep straffen als 1 kind iets
mispeuterd heeft? Wordt meegenomen naar het team.
9. Managementgesprek:
-momenteel vindt er een ronde professionaliseringsgesprekken plaats met de bovenschoolse interim-directeur.
10.Nieuwsbrief:
-vooraankondiging verkiezingsbrief en de besproken zaken van deze vergadering.
11.Rondvraag:
-kraamcadeautje Marie-Jeanne?
12.Sluiting.
Volgende MR vergadering 29 mei, 19.30 uur.

