MR vergadering, 8 december 20.00 uur
Voorzitter: Estev Beenhakker
Notulist: Ria Dekker
Afwezig: Mathilde, Paul, Gert-Jan, Jaap Jan
Aanwezig: Estev, Elise, Annet, Ria
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Notulen MR vergadering d.d. 11 oktober 2016.
De notulen zijn goedgekeurd en worden op de website geplaatst.
Opmerking over de belasting met betrekking tot de pleinwacht, die in de evaluatie was
genoemd, is inmiddels opgelost door inzet managementlid.

4.

Ingekomen stukken.
Onze school: het magazine van de VOO. (ligt in het postvak van de MR)
MijnAob wel digitaal maar zit dit in ons pakket, Estev? Nog niet bekend.
Wolderwijsblad digitaal voor MR-leden (Gert-Jan)? Volgende keer vragen aan Gert-Jan.

5.

Jaarverslag MR 2015-2016. (zie bijlage).
Dit jaarverslag kan de volgende keer tegelijk met de goedgekeurde notulen van 8 december
gepubliceerd worden.

6.

Mededelingen uit overleg directie/MR (Estev)
Formatie extra kleutergroep, fietsenhok, inval lukt nog steeds, ziekteverzuim.

7.

IKC
Stand van zaken: samenwerkingsovereenkomst, naamsverandering IKC ’t Oelebröd.
Concept is bijgesteld.
Aanpassingen:
Pagina 1 stukje Partijen O en K.
Pagina 3 2.3.1. Plaatsvervangers genoemd bij afwezigheid van Geert-Jan.
Pagina 3: 2.5 Keuze model 1en voornemens toe te werken naar model 2. Opmerking: goed en
rustig invoeren. Geen vergelijk van werkwijze Oudercommissie en Medezeggenschapsraad.
Pagina 5 6.2 werknaam en communicatiemiddelen (bv. belettering).
Pagina 6 Beide stichtingen zijn aangesloten bij een geschillencommissie.
Model 1.
Opmerking in GMR-notulen: Wolderwijs is wel “voorloper” landelijk gezien.
Geert-Jan kan met deze samenwerkingsovereenkomst verder. MR-oudergeleding heeft goed
meegewerkt aan deze overeenkomst en zelfs de stichting kan hier de vruchten van plukken.

8.

Schoolondersteuningsprofiel (zie mail van 13-11-2016; verstuurd door Ria)
Getekend, bijlage 7 enige verandering in vergelijking met vorig jaar. Vorig jaar heeft Hermina
dit document toegelicht. Estev heeft het ondertekend.

9.

GMR zaken
Raad van Toezicht (gemeenteraadsvergadering)
MR-uren: Kunnen personeelsleden nog uren opnemen en om hoeveel uren gaat het?

10. Volgende vergadering plannen uit voorgestelde data:

maandag 23 januari Formatie, groep na voorjaarsvakantie
dinsdag 14 maart of donderdag 16 maart
maandag 10 april

maandag 15 mei
donderdag 15 juni.
11. Rondvraag en sluiting:
Update van de website ten aanzien van de MR (verzoek Ria: om nog even te kijken of het
klopt) .
Actielijstje:
GMR-informatie
Gert-Jan
Nieuwsbrief
volgende vergadering plaatsen bij het stukje van de MR
Estev
MR-uren
navragen opname-regeling
Estev (in contact Geert-Jan) en Ria
Schoolondersteuningsprofiel getekende versie
Ria geeft dit aan Hermina
Notulen 11 oktober
Ria vraagt Dunja ze te plaatsen
Speerpunten MR 2016-2017

Betrokkenheid ouders

IKC

Andere Tijden

Krimp Wolderwijs/ Vluchtelingenopvang

Overgang basisschool/voortgezet onderwijs

Toenemende werkdruk personeel (neventaken)
Taakverdeling MR
Voorzitter
Vice voorzitter/gesprekspartner directie
Penningmeester
Secreataris/Notulist

Jaap Jan
Estev
Elise
Ria (tijdelijk)

GMR
lid p
lid p
lid p

Gert-Jan
Paul
Annet
Mathilde

