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Notulen MR-vergadering (samen met SAC) dinsdag 7 mei 2019
1./2. Opening vergadering
Hilde opent de vergadering. Daniëlle notuleert.
3. Notulen vergadering 19 maart 2019
De notulen worden aangepast door Willeke. Zij stuurt de vernieuwde versie naar Erna om
deze te laten plaatsen op de website.
4. Ingekomen en uitgegane post
- Er is een enquête vanuit de GMR uitgezet over het optimaliseren van de communicatie
tussen MR'n en GMR. Bij punt 10 vullen we deze gezamenlijk digitaal in.
- Op 14 mei 2019 is de jaarvergadering van GMR en CvB. Hilde, Mariëtte en Cindy Simons
(voorzitters vanuit Sac, MR en OR) zullen hierbij aanwezig zijn.
- Flyer met info over de jaarlijkse verkiezingen voor de GMR
5./ 6. Mededelingen/ vragen van/ aan de directie:
Van de GMR: Betsy geeft aan dat er tijdens de GMR-vergadering stukken (m.b.t. beleid)
zijn terug gegeven, omdat er dingen instonden die in de praktijk niet waargemaakt
(kunnen) worden.
Vanuit de directie:
-

-

-

Donderdag 16 mei zullen er sollicitatiegesprekken plaatsvinden. Deze zijn ontstaan
doordat 2 leerkrachten (Lisa en Merel) onze school zullen verlaten. Er zijn vacatures
uitgegaan voor een leerkracht voor de OB/MB, één leerkracht voor MB/BB en een
onderwijsassistent.
Erna en Gerjanne zullen bij deze gesprekken aanwezig zijn.
Donderdag 9 mei zijn er gesprekken tussen IB en leerkrachten over eventuele
doublures.
Het streven is om begin juni het activiteitenplan mee te geven aan de kinderen.
Zodra de groepsindelingen bekend zijn, worden deze besproken met de
personeelsleden en secretaris van de MR. In het activiteitenplan zal het
vakantierooster en de groepsindeling met de betreffende groepsleerkrachten
beschreven zijn.
De dislocatie is in de voorjaarsvakantie gesaust. Vanmiddag is er in het team
gesproken over de invulling van de dislocatie. Deze is tijdens de vergadering
toegelicht.

-

De ouderenquête is tot en met 8 mei door de ouders digitaal in te vullen. Inmiddels
hebben zo’n 80 ouders de enquête ingevuld. Ook werden hierin vragen gesteld
over de komst van een eigen BSO. Vanuit het bestuur is er groen licht gegeven
voor de aanvraag bij de gemeente van een eigen BSO-oprichting, zodat dit in
eigen juridisch beheer kan zijn. Mariëtte gaat verder onderzoek doen.
Alle leden stemmen in met de komst van een eigen BSO. Voor nu zal dat aan
kinderen vanaf 2,5 jaar t/m 11-12 jaar (groep 8) zijn.

-

-

N.a.v. de audit dat plaatsvond op dinsdag 2 april, is het rapport in concept
gestuurd. Donderdag 9 mei wordt dit rapport in het MT-overleg besproken, zodat
feitelijke onjuistheden doorgegeven kunnen worden aan het audit-team, zij dit
kunnen aanpassen en de juiste versie opnieuw kunnen versturen. Deze
vernieuwde versie wordt doorgestuurd naar de MR.
Het streven is om de schoolgids klaar te hebben voor de laatste MR- vergadering.
Tijdens de vergadering is er een nieuw vakantierooster uitgedeeld. Er zijn
gedeelde meningen over de duur van de voorjaarsvakantie m.b.t. carnaval en de
duur van de meivakantie. Er wordt door Mariëtte navraag gedaan tijdens de ORvergadering en bij de andere Lemelerveldse scholen. Andere vakanties en
studiedagen zijn akkoord bevonden door de MR-leden.
(Het vakantierooster is inmiddels aangepast en verstuurd naar de ouders)

7. Verkiezingen:
Willeke en Daniëlle verlaten dit schooljaar de MR. Dit vermelden we in de nieuwsbrief na
de volgende MR-vergadering.
8. Vakantierooster:
Is besproken bij punt 5
9. Huishoudelijke reglement:
Betsy past het aan, voor zover dit mogelijk is.
M.b.t. een eerdere vergadering waarbij de voorzitter afwezig was, hebben we tijdens
deze vergadering ingestemd dat er tijdens de 1e vergadering van het nieuwe schooljaar
afgesproken wordt wie de plaatsvervangend voorzitter is voor dat nieuwe schooljaar.
10. Enquête GMR:
We hebben gezamenlijk de enquête digitaal ingevuld.
11. Sluiting
Hilde sluit de vergadering.

Actiepunt:
Tijdens de 1e vergadering van het nieuwe schooljaar afspreken wie de
plaatsvervangend voorzitter is voor het betreffende schooljaar.

