Notulen MR-vergadering 19-11-2019

Mededelingen:
-College J. aan het integreren
-het regelen van vervanging is op het moment dramatisch. De rek is er een keer
uit. Hierover wordt binnenkort een bericht geplaatst in de nieuwsflits.
GMR:
-vraag verdeling stakingsgelden 6 nov. Nog geen besluit over genomen. i
-hitteplan -> krijgen we nog een mail van door gestuurd
-noodroep vanuit de Beemd -> bezuiniging. Bleek een misverstand, er moet wel
gelet worden op. 3% zoals afgesproken wordt niet overschreden. Eerste
begrotingsgesprekken zijn geweest.
Begroting voor GMR komt in januari, geen invloed op/enkel kritisch vragen.
-opheffing Talent voor 1 aug. 2020 gerealiseerd zijn. Worden nu begeleide
stappen in ondernomen. Geld wordt langzaam minder, hoeft niet terugbetaald te
worden.
-kennis gemaakt met raad van toezicht. Visie GMR besproken,
OR:
-verschillende commissies
-veel dingen in samenspraak met de school
-paar extra uitjes van klassen
-behoorlijke reserve -> uitjes financieren
-halen best nog wat geld op naast ouderbijdrage
-nieuwe kerstversiering investering
Begroting:
Toegelicht door Suzanne
Zorgarrangementen moet er nog op.
Werkkostenregeling nazoeken, misschien lunch studiedagen?
Tekort intern oplossen van ouderschapsverloven, komt bovenschool binnen en

lossen we intern op,
Nieuwe digiborden 3 t/m 8.
TSO:
-aftrap begin schooljaar TSO juffen
-onderling verschil in aanpak naar kinderen. Frustratie ook onderling. Behoefte
meer structuur in aanbrengen.
-do samen afspraak met Carla -> topprioriteiten die we als eerst gaan aanpakken
-Nu 3 kandidaten voor vacature, selectiegesprek mee voeren. Voorheen werd
iedereen gewoon aangenomen.
-Financieel jaarverslag komt in MR terug
-Eigenlijk 1 TSO juf op 15 kinderen. Hoe invullen? Meer met elkaar in gesprek
gaan. Hoe gaan we met elkaar om enz.
-water ipv ranja of pakjes, Komt nog een brief over.
Nieuwe schooltijden:
Wanneer? Hoe? Onder welke groepen? Constructiever onderzocht de 1e keer.
Begin schooljaar 2020-2021 nieuwe enquête. Iedere keer even terug laten komen
op de agenda.
Ouderarena’s:
-ouder + Lambert contact gehad. Ouderbetrokkenheid 3.0 van daar uit opgezet.
Eigenlijk 3 arena’s: leerkracht, ouder, kind. Ouders geven onderwerp aan en hoe
besproken dient te worden. Bespreken in MR en een keer kijken daar. Voor hier
op school bedoeld voor ouders. Kirsten wil wel mee. Marischka kijkt nog voor
datum.
Zuid-Afrika:
-film + toelichting en ervaringen vanuit Suzanne.
Zuid – Afrika terugkoppeling Studiereis.
Wat gaan we daar uit halen voor hier Skoposbreed: plan gemaakt en
gepresenteerd. Kernwaarden, samen, meer gebruik maken van elkaars
kwaliteiten. Hoe vlieg je dingen aan. Meer Skoposbreed kijken.
Ingekomen punt -> kennismakingsmoment:
Is het nog zinvol om deze te organiseren? Wat zijn onze ideeën daarover?
Naast dat we ook nog de informatieavond hebben. Merken dat de kinderen het
heel leuk vinden. Te maken met een stukje fatsoen/ een eerste indruk van
leerkracht en andersom ouder. In de onderbouw avonden beter bezocht dat
bovenbouw. Misschien ook afhankelijk per kind.
Informatieavond misschien iets eerder?

Ingekomen stukken:
Nummer 6 en 7 interessant:
Leerlingraad
AVG
Onbevoegd voor de klas
Impuls -> gezinsklassen

Actiepunten/besluitenlijst MR schooljaar 2019-2020:
Nr

actie

door

1

Informeren/bezoeken EBC Icarus naar
ouderarena’s.

Marischka/
Kirsten

termijn

