Notulen Medezeggenschapsraad
Datum:
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:

16 januari 2018
Bastiaan, Karin, Marieke, Marja, Marijn, Marnix, Nela, Vera
Marnix

Item

Onderwerp

1.

Opening / vaststellen agenda
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom.

2.

Actiepunten / actielijst, Vaststellen notulen d.d. 31 oktober 2017
- Punt 5 de missende VSO dagen lijken, in tegenstelling tot eerdere berichten
toch niet te zijn opgevuld, er wordt contact gezocht toegevoegd actielijst.
- Punt 8 er komt brief aan de ouders toegevoegd actielijst.
De notulen kunnen online.

3.

Binnengekomen stukken
Een vraag over het continu rooster. Er komt reactie van directie toegevoegd actielijst.

4.

Personeel
Bastiaan geeft een update over afwezige(n) in het team. Er komt een kaartje vanuit
MR voor het afscheid Michelle toegevoegd actielijst.

5.

Mededelingen
- Er is een nieuwe digitale observatie tool een “DOT” waarmee observaties
schriftelijk vastgelegd kunnen worden.
- Er komt meer inzet op ICT; er komen 200 devices bij op school en er wordt
gestart met rekenen.
- De samenstelling van het bestuur is met de interim aanstelling van Mini
Schouten en interim aanstelling van een nieuwe directeur onderwijs/kwaliteit
veranderd.
- De overgebleven MR gelden uit 2017 zijn door de MR gedoneerd voor de
aanschaf van ICT leskisten en Lego Mindstorm voor de bovenbouw.
- De aula wordt binnenkort opgeknapt met nieuw meubilair en andere frisse
aankleding en indeling.

6.

Veiligheidsplan
Het veiligheidsplan is gedeeld. Artikel 4.7 en de incidentenregistratie worden nader
bekeken toegevoegd actielijst.

7.

Inspectietoezicht
De audits starten binnenkort. Het thema is “we zorgen goed voor elkaar”. Marijn en
Marnix nemen deel vanuit de MR oudergeleding.

8.

Project schoolplein
Er moet afgewacht worden wat de plannen vanuit de gemeente zijn i.v.m het ophogen
van de omgeving en/of (delen) van het schoolplein. Er moet een update komen om
ouders te informeren toegevoegd actielijst.

9.

Communicatie / PR
Er zou eigenlijk meer positief nieuws gecommuniceerd mogen worden. Zaken zoals
dat er een muziekdocent is, een technieklokaal, ophoging schoolplein en de
Vreedzame Wijk moeten echt meer aandacht gaan krijgen. Of via de website, een
nieuwsbrief en/of Facebook. Dit blijft een punt van aandacht.

10.

Mededelingen GMR
Er is weer een uitgebreide en informatieve nieuwsbrief gedeeld.

11.

Raportgesprekken
Zichtbaarheid MR vergroten. Bijvoorbeeld door een poster te maken / op te hangen
met wat de MR is, doet en heeft gedaan.

12.

Rondvraag
Er zijn deze vergadering geen nieuwe zaken ter sprake gekomen.

Sluiting
De eerstvolgende vergaderdatum is 6 maart 2018 verplaatst naar 13 maart 2018.

