Notulen MR vergadering 3 februari 2020
Tijd: 19.00-20:30 uur
Notulen: Angelique
Plaats: teamkamer school
Aanwezig: Mireille, Aranka, Mariëtte, Manon, Angelique
Opening
Opening door Mireille
Notulen vorige vergadering 10 december 2019
 Het is nog niet zeker of de paasei actie doorgaat. Bewoording notulen veranderen? “zoals
bijvoorbeeld een paasei actie.”
 Denktank = ochtend i.p.v. avond.
 Mireille koppelt terug naar AC over de begroting van de AC.
Ook koppelt ze het uitje naar de dierentuin (groep 6) terug naar Pauline. Gaat dit door?
 Er worden dit schooljaar knopen doorgehakt over Parnassys/Connect. Gaat dit door of niet?
Dit is nog niet zeker. Mocht er iets veranderen, dan gaat dit zeker nog een jaar duren voor
het uitgerold is.
 De temperatuur in 5/7 is nog steeds niet geregeld.

Vanuit de directie:
 Schoolplein:
Kosten zijn hoog, we moeten wachten op meer duidelijkheid. Kan er door de OMR wat
betekent worden in de fancy fair? Dit wordt teruggekoppeld.
 Vervanging Mariëtte, besproken. Tijdelijk iemand vanuit het team in de MR, dit bespreken
we morgen tijdens de studiedag.
 Formatieprocedure:
- Waarom niet eerder belangstellingsformulier invullen?
- Waarom ouders al zo vroeg meenemen in proces?
- Mag de OMR vooraf weten hoe de formatie verdeling is? OMR wil het wel, vanuit de
basiscursus MR werd verteld dat dit niet mocht. Wat is de bedoeling? Mireille zoekt het uit.
- Mr vergadering wordt verzet naar 6 april.
 Leerlingenraad: besproken.
GMR:
 Ouders van waarde is nog niet besproken bij de GMR.
 Er zijn twee clusterdirecteuren aangesteld. Er zijn meer gesprekken geweest, nog geen
uitslag over gehad.
 Notulen besproken.
 Toelichting op het stukje staken. We hebben de brief die naar Tjerk is verstuurd besproken.
Team had graag gezien dat er antwoord was gekomen vanuit ouders. Eventueel volgende
keer nog een keer bespreken.
 31 maart extra GMR-vergadering met RvB.

Zaken binnen de MR:
 Verkiezingen MR; Nog geen berichten. Mariëtte gaat een ouder uit haar groep vragen.
 Eventmanager;
We willen volgend schooljaar de taakuren anders verdelen. PMR komt bij elkaar voor een




plan. Dit koppelen we terug.
Waar wordt een eventmanager van betaald? Uit welk potje gaat dit komen?
Bijdrage MR aan AC;
We hebben niks over. Als ouders van waarde wegvalt dan zouden we dat kunnen geven.
Om het jaar een stroopwafelactie voor de MR.
Vanuit de personeelsgeleding:
- We missen nog wat statuten, vooral van de GMR, deze worden herzien. We willen alles bij
elkaar zetten, Angelique en Manon gaan hier naar kijken.

Rondvraag:
- Geen vragen.

ACTIES












Tijdelijke vervanging voor de MR regelen
Terugkoppeling over de begroting naar de AC
Gaat groep 6 naar de dierentuin? Navragen
Vragen over formatie
Navraag of er iets gaat veranderen aan de bibliotheek?
Brief opstellen naar stichting
Verkiezingen MR, ouder vragen
Ouders van waarde navragen bij GMR
Sharepoint tegel voor MR maken (navragen)
Documenten verzamelen MR
Bespreken verdeling taakuren, opzet maken.
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