MR vergadering, 12 oktober 2017 20.00 uur
Voorzitter: Jaap Jan
Notulist: Mathilde Dol
Afwezig:
Aanwezig: Jaap Jan, Estev, Gert-Jan, Elise, Ria, Paul, Annet, Mathilde.
1.

Opening: Start schooljaar 2017/2018
We hebben de nieuwe situatie nu Carolien de taken Geert-Jan overneemt besproken.
Men is tevreden hoe alles loopt.

2.

Vaststellen agenda

3.

Notulen MR vergadering d.d. 15 juni 2017 Ria past de notulen aan.

4.

Ingekomen stukken ( post ). Info MR

5.

Mededelingen uit overleg directie/MR
Jaap Jan heeft gesprek met Carolien gehad.
Besproken hoe alles loopt sinds Geert-Jan afwezig is. De dagelijkse leiding wordt uitgevoerd
door Carolien met ondersteuning van 1 dag per week door Valentine de Ruijter. Die ook de
boven schoolse taken op zich neemt. De eindverantwoordelijkheid ligt bij Valentine de Ruijter.
Er is beschikbare formatie voor de instroomgroep vanaf maart voor 5 ochtenden per week.
Besproken is de werkdruk bij personeel en de invulling ouderbetrokkenheid.
Na de herfstvakantie heeft de MR opnieuw een gesprek met Valentine en Carolien over de
gang van zaken.

6.

Evaluatiegesprek met directeur Wolderwijs.
Estev en Jaap Jan hebben overleg met Martijn Mulder gehad over invulling directievoering
tijdens afwezigheid van Geert-Jan.
Eindverantwoordelijkheid, verdeling taken, dagelijkse leiding, invulling uren, tijdens de interim
periode en de rol van MR hierin
Ook kwam de bibliotheek ter sprake. Het open karakter is positief, maar veiligheid blijft wel een
belangrijk aspect.

7.

IKC, samenwerking MR, oudercommissie en ouderraad.
Estev heeft gesprek gehad met afgevaardigde van OC en OR over hoe verder te gaan met de
overlapping van activiteiten en hoe elkaar op bepaalde fronten te steunen. Financiële deel is
tevens besproken. Was een goed gesprek.

8.

Evaluatie lerarenstaking Oelebröd 5 oktober.
Gehad over de invulling en eventuele komende staking.
Opening IKC op stakingsdag en studiedag en mogelijkheden om financiële middelen gebruiken voor
opening opvang.

9.

Openingstijden bibliotheek
Verantwoordelijkheid besproken met Carolien.
Voordelen en nadelen besproken, werkgroep veiligheid dit punt laten meenemen. Er is
onduidelijkheid waar fietsen moeten staan en waar de ingang is. Geen eigen ingang is destijds
geaccepteerd doordat er geen overlap in openingsuren waren. Bij verruiming openingsuren blijft de
eigen ingang voorkeur.

10. Veiligheid / werkgroep veiligheid

Elise gaat namens de oudergeleding in deze werkgroep.

11. GMR zaken: WMS congres
( mail van Gert-Jan ontvangen) niemand heeft interesse om te gaan.
Uit vorige vergadering doorgeschoven
Gesprek met Raad van Toezicht. Gert-Jan heeft uitleg gegeven.
Werkt zeer positief.
Taakbeleid, besproken dat vanuit personeel hier vragen over zijn, omdat er verschil is binnen de
stichting is hoe het uitgevoerd / wordt. Dit onderwerp is meer iets voor personeelsvergadering.
12. Evaluatie bijeenkomsten medezeggenschap
13. Personele invulling MR
Aftredend oudergeleding.
Juni verkiezingen houden Jaap Jan en Gert-Jan gaan eruit omdat de kinderen van school
gaan.
Volgende agenda terug laten komen
Paul wil graag uit de MR vanuit personeelsgeleding
14. Nieuwsbrief, Estev maakt een opzet
15. Volgende vergaderingen plannen
1 november zakelijke ouderavond.
Woensdag 29 november volgende MR vergadering.
( nieuwe data plannen vervolgvergaderingen)
16. Rondvraag en sluiting uiterlijk 22.00 uur:
Protocol van procedure sollicitaties intern/extern op volgende vergadering als een
agendapunt vooraf vraagt Gert-Jan de GMR na hoe dit geregeld is.
Speerpunten MR 2016-2017
•
Betrokkenheid ouders
•
IKC
•
Krimp Wolderwijs/ Vluchtelingenopvang
•
Overgang basisschool/voortgezet onderwijs
•
Toenemende werkdruk personeel (neventaken)
•
Protocol zwembeleid .
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