Datum: maandag 17 september 2018
Aanwezig: Lenneke, Marianne, Cilia, Yvette, Ineke
Tijd: 19:00-21:00
19.00u Zonder Ronald
1) Vaststellen agenda
Dinsdag 13 november
Dinsdag 28 januari
Dinsdag 12 maart
Dinsdag 7 mei
Maandag 27 mei
Dinsdag 9 juli

2.
Notulen
De notulen van 28 mei is goed gekeurd
3.
Financieel verslag en Begroting MR
Lenneke heeft het concept van het jaarverslag.
Gaat dit delen met de MR zodat we deze goed kunnen keuren.
4.

Taakverdeling MR
Notuleren:
Dinsdag 13 november:
Dinsdag 28 januari:
Dinsdag 12 maart:
Dinsdag 7 mei:
Maandag 27 mei:
Dinsdag 9 juli:

Yvette
Cilia
Marianne
Ineke
Yvette
Cilia

Lenneke heeft Yvette gevraagd of ze wilt nadenken over het voorzitterschap van de MR.
Yvette komt hier de volgende vergadering op terug.
5.
Werven MR leden
Sandra heeft zich vanuit het team van de oceaan aangemeld.
Ze wordt uitgenodigd voor de vergadering van 13 november.
Vanuit het personeel komen we nog 1 MR lid te kort.
Cilia en Marianne gaan nogmaals bij het team aangeven dat er een plekje vrij is binnen de MR.

6.
Vaststellen jaarplan MR, incl. vergaderplanning
Het jaarplan en vergaderplanning is gedeeld met de MR. Deze is goed gekeurd.
7.
Scholingsbehoefte MR
Er is behoefte aan een verdiepingscursus.
Yvette gaat uitzoeken wat er beschikbaar is.
Notulen en agenda GMR
GMR bijeenkomst heeft nog niet plaats gevonden.

19:30u Met Ronald
1.
Informatie over huisvesting
Buitenspeelplein:
Hier is veel contact over met de gemeente. Tot op heden met weinig resultaat. Bijvoorbeeld: zandbak
gemaakt, maar niet gevuld.
Ronald zal zich hiervoor blijven inzetten. Heeft wel plannen met het plein vanuit het IKC.(
groenzones, wijksafari’s)
Hij heeft hier de gemeente bij nodig.
Ventilatie school:
Dit is verschillende keren aangepast. Ook zijn de roosters schoongemaakt.
Het is nu een gesloten systeem en de meetresultaten zijn verbeterd .
Het is minder muf in school.
De temperatuur is hetzelfde, dit is binnen de normen.

2.
Personele bezetting
Op dit moment zijn er 13 klassen met voldoende leerkrachten
Voorlopig geen extra kleuterklas erbij.

3.
Informatie vreedzame school
Dinsdag 25 september is er een informatie avond op school.
Hier worden de nieuwe mediatoren voorgesteld en krijgen hun diploma.
De klassen zijn op dit moment dagelijks bezig met de vreedzame school.
Vrijdag14 september is dit ook in de hal met de klassen van de school behandeld.

4.
Informatie IKC
De meander is gestopt met de IKC.
Er wordt gewerkt aan betere overdrachtentussen het kinderdagverblijf, peuterspelen en school.
De Thema’s van de onderbouw moeten ook behandeld worden peuterspelen, kinderdagverblijf.
Er wordt ingezet op een betere samenwerking.
Ronald is bezig een leerlijn uit te zetten richting de tinteltuin.
Zodat de pm-ers daar een opleiding kunnen volgen zodat ze op school ingezet kunnen worden.
5.

Informatie over samenstelling bevoegd gezag CvB, organisatie BG en scholen.

6.

Bespreking jaarplan MR

7.
Informatie over begroting
Er is geld vrij om de werkdruk te verlagen .Hier wordt een plan van gemaakt.
De begroting zal rond 11 november definitief zijn.
Ook zal de MR hier van op de hoogte zijn zodat we dit 13 november kunnen doornemen en
behandelen.

Er is gesolliciteerd op de Bouko in de middenbouw.
Zo spoedig mogelijk wordt er bekend wie het is geworden.
Per 1 november is Irene Jansen niet meer werkzaam bij de oceaan.
Jeanette Esselman gaat volledig voor het IB schap en is van klas 1/2a af.
Er is bij agora support een vacature uit voor een leerkracht voor de kleuterklas.

Ter herinnering:
Actiepunten:

Door wie:

Wanneer:

Agenda en notulen doorsturen naar het team

Cilia

Na goedkeuring

Bloemetje Cheirette

Cilia

Stelpost verlof

Yvette en Cilia

Financieel verslag en begroting MR doorsturen MR leden

Lenneke

Team informeren over vergaderingen

?

Sandra uitnodigen voor volgende vergadering

Lenneke

Procedure starten nieuw MR lid personeel

Cilia, Marianne

Verdiepingscursus MR leden

Yvette

Na elke
vergadering

