Notulen vergadering MR 17-04-2018
Aanwezig:
Roy, Martijn, Mari, Hèlen, Minet, Emmely
Agenda
01. Opening
02. Directe info/antwoorden op vragen MR aan de directie
03. Bespreken ingebrachte informatie en mededelingen directie
- Oudertevredenheidspeiling/continuerooster voortgang
- Bestedingsplannen voor het werkdruk akkoord
- Groepsverdeling voor schooljaar 2018-2019
04. Verslagen GMR
05. Arbo
06. GMR
07. Zaken voor advies en instemming
08. Speerpunten
09. Rondvraag
10. Sluiting
Notulen besproken zaken
03. Bespreken ingebrachte informatie en mededelingen directie:
 Oudertevredenheidspeiling:
Directie en MR is tevreden met uitslag enquête. Er zijn een aantal kleine puntjes
van kritiek naar voren gekomen. Aangezien het een algemene enquête betreft,
gaat er gevraagd worden aan ouders dieper op de materie in te gaan. Hierdoor zal
Directie concrete informatie krijgen en weten waar zij zich op moeten focussen ter
verbetering.
 Continurooster voortgang:
Het idee van een continurooster lijkt goed gedragen te worden door alle
betrokken partijen. Echter is het van groot belang ouders goed in te lichten, ook
over eventuele financiële consequenties, daarom gaat Minet aan de kinderopvang
partners een avond te organiseren waar ouders goed ingelicht gaan worden over
de aanpassing in opvang bij een continurooster en eventuele financiële gevolgen.
 Besteding voor het werkdruk akkoord:
Het staken heeft zin gehad, er is extra budget vrij gekomen. Hier kan extra hulp
door ingekocht worden (leraar uit de pool, voor 4 dagdelen). Deze kan andere
leerkrachten ondersteunen en werk uit handen nemen. Directie streeft er naar 1
vast gezicht hiervoor in te zetten. Het bestedingsplan is getekend door Mari en
Hèlen.
 Groepsverdeling voor schooljaar 2018-2019:
Er komen 5 groepen. De leerkrachten gaan zelf de groepjes in de klas (wie zit bij
wie) verdelen. Deze worden gecheckt door de andere leraren. Hierna worden de
groepjes gecommuniceerd naar de ouders. Minet heeft er vertrouwen in dat haar
team in staat is goed onderwijs te bieden in deze nieuwe setting. Ook de MR heeft
het vertrouwen uitgesproken door in te stemmen met dit plan.
06. GMR
 Mari heeft een brief opgesteld voor kandidaatstelling MR. Deze is inmiddels aan
alle leerlingen mee gegeven.
09. Rondvraag
 Waarom is er extra surveillance ingezet?
Omdat kinderen (vooral met goed weer) tussen de middag steeds eerder naar
school komen en deze voor verwarring zorgen met de kinderen die over blijven.

De TSO heeft alleen verantwoordelijkheid over de kinderen die overblijven.
Daarom gaat het team extra surveilleren.
-

Bestedingsplannen voor het werkdruk akkoord
Groepsverdeling voor schooljaar 2018-2019

