MR

Notulen MR vergadering 08-102019

Start 19.00u.
Aanwezig: Sjoerd, Adil, Minet, Martijn, Helen, Greetje
01. Opening en vaststelling agenda
Adil opent om 19u de vergadering en stelt de agenda vast.
02. MR/ toekomst
- Anouschka van Wees heeft bij Greetje aangegeven om deel te willen
nemen als schaduw MR-lid. Greetje zal haar uitnodigen voor de
komende vergaderingen. Een schaduw MR-lid mag er de hele
vergadering bij zijn, maar heeft geen stemrecht.
- Rolverdeling: Voorzitter > Adil, vice-voorzitter > Helen, notulen >
Greetje
03. Notulen vorige vergadering
Opmerking over Sjoerd is verwerkt. Verder geen opmerkingen.
04. Ingebrachte onderwerpen/mededelingen directie
• Begroting: Minet neemt ons mee door de begroting. Ziet er
netjes uit, geen bijzonderheden.
• Schoolontwikkeling: Sjoerd heeft op papier gezet waar De
Bunders mee bezig is dit schooljaar op het gebied van
schoolontwikkeling. Hij licht toe waar de kennisgroepen zich mee
bezig gaan houden. Ook overige zaken als aanbod, scholing,
communicatie/ PR, samenwerkingen en nieuwbouw/
conceptvorming worden door Sjoerd toegelicht. Opmerking Adil
> blijf ouders triggeren om mee te blijven denken over de
nieuwbouw.
05. Ingekomen stukken/post(bus)
OR: Notulen 02-09-2019 zijn binnen gekomen en ter kennisgeving
aangenomen
06. ARBO
• BHV: Onlangs heeft het hele team BHV-scholing gevolgd. Het hele
team is nu BHV-er.

• Wat betreft de ontruiming is een datum gepland en kortgesloten
met de Uilenbrink. Zij maken hun ontruimingsplan op orde. Na de
herfstvakantie zal er een ontruiming met de hele school
plaatsvinden.
07. Vragen aan directie
- Martijn vraagt zich af of het vervangprobleem te maken heeft met
het landelijk tekort aan leerkrachten. Minet geeft aan dat dit zeker
een groot probleem is. De vervangerspool is regelmatig leeg.
Leerkrachten kunnen makkelijk een baan elders vinden, waardoor de
vervangerspool een tekort heeft. (Noodplan vervanging volgende
vergadering op agenda)
08. Zaken voor advies en instemming
n.v.t.
09. Speerpunten
• YAG: Gedragsprotocol
• Veiligheid rondom school
• Noodplan vervanging
10. Rondvraag
N.v.t.
11. Sluiting om 20.30 uur.
Wij sluiten de vergadering om 20.32u.

