MR

Notulen MR vergadering 26-11-2019
19.00u.-20.30u.
Aanwezig: Sjoerd, Helen, Adil, Martijn, Greetje, Anouska
Bijlage:
- Schoolplan
- Professioneel statuut
01. Opening en vaststelling agenda
Adil opent de vergadering en heet Anouska welkom als schaduw-MR-lid.
02. Notulen vorige vergadering
• Veldgebruik Uilenbrink: Sjoerd heeft overleg gehad met Uilenbrink. Lastig om
de auto’s te verplaatsen, dan wordt het parkeerprobleem verlegd. Veld is nu
zwart, minder groen en zodanig aangereden door de auto’s dat het water niet
goed wegloopt. Martijn geeft aan dat er mogelijk gehandhaafd gaat worden
op het parkeren op het veld. Dit is iets wat we wel uit moeten zoeken omdat
de gemeente met ons wat anders heeft gecommuniceerd. Sjoerd heeft op 2711 overleg met de Uilenbrink en zal het gewijzigde plan dan meenemen. Op
het huidige plan van de gemeente staat namelijk dat er alleen in de berm vh
groen mag worden geparkeerd, niet op het hele veld.
03. Ingebrachte onderwerpen/mededelingen directie
• Noodplan vervanging: Sjoerd heeft een regel toegevoegd in het Noodplan
Vervanging. Hij leest deze voor en MR stemt ermee in.
• 1 oktober telling: stond op 131 lln. Vorig jaar hadden we er 136. Afname dus
van 5 lln. Er gaan 19 lln uitstromen (gr.8). Er komen 6 lln. bij. Dan komen we
uit op een aantal (118 lln.)dat we mogen verdelen over 5 groepen. Met het
team samen maken we het werkverdelingsplan om uren en gelden te
verdelen.
04. Ingekomen stukken/post(bus)
OR: 2 OR-leden gestopt
05. ARBO
• BHV
• Ontruimingsoefening 7-11: Aandachtspunten, denken aan sluiten ramen en
deuren. Een EHBO-koffer is blijven staan. Het alarm is buiten niet te horen (er
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was een groep buiten aan het spelen). Verder liep het ontruimen vlot, binnen
2 min. stonden alle groepen buiten.
Vragen aan directie (cyclus)
Wil je punten indienen dan bij voorkeur 2 weken voor vergadering, zodat ze nog
meegenomen kunnen worden in de agenda en er genoeg voorbereidingstijd is.
Zaken voor advies en instemming
• Schoolplan: Tip Adil > vier je successen en vraag ouders eens naar feedback
over hoe doen wij het als school, als leerkracht? Tijdens koffieuurtje? Benut
ieder moment dat je feedback kunt krijgen. Schoolplan is unaniem
aangenomen.
• Professioneel statuut: Adil stuurt opmerkingen door naar Sjoerd (Advies)
Speerpunten (idee om ouders te bevragen speerpunten aan te leveren)
• Veiligheid rondom school
• Grotere beleidsonderwerpen (informatie uit kennisgroepen delen)
• Adil maakt een voorzetje voor in de nieuwsbrief, oa voorstellen MR
Rondvraag
• Helen: aan afgevaardigde van GMR vragen in te brengen bij GMR: waarom
heeft SKIPOV ervoor gekozen om het stakingsgeld naar de kinderen te laten
gaan ipv naar de leerkrachten? Nu heeft SKIPOV het salaris vd stakingsdag
ingehouden, terwijl SKIPOV wel achter de staking stond. En moet het team
zelf een activiteit bedenken om het geld ( €1584,-) te besteden (werkdruk).
Adil mailt deze vraag naar Jean-Paul van Gogh.
Sluiting om 20.30 uur.

