Notulen MR-Vergadering
Datum
Aanwezig

Notulen

: 16-5-2017.
: Oudergeleding: Dorine, Bob en Claudia.
Personeelsgeleding: Willemien, Angelika en Thea.
Rineke is vanaf 19.30 uur aanwezig voor de agendapunten 2, 4, en 5
: Thea

1. Opening
De vergadering wordt geopend door Dorine.
2. Mededelingen
Dorine geeft aan dat ze na dit schooljaar stopt met de MR.
Thea gaat stoppen met werken per 1 augustus 2017 en Angelika gaat per 1
september met prepensioen.
Rineke: Hierdoor ontstaan er vacatures. Binnen de Stichting IJsselgraaf worden
eerst de boventallige leerkrachten de gelegenheid gegeven om te solliciteren,
daarna de leerkrachten die in de vrijwillige mobiliteit willen en tenslotte de Flexwerkers. Berieke mag wel blijven met wtf 0,6.
3. Notulen 11 april 2017
Evaluatie BSO. Rineke spreekt bij het Bredeschooloverleg de mensen van
Humanitas. Als Ronnie de kinderen ophaalt is er wel een overdracht over een kind.
Er komt een promotiekrantje van Humanitas in de Nieuwsbrief. Markant heeft nog
maar 6 kinderen in de BSO.
De notulen worden vastgesteld.
4. Schoolondersteuningsprofiel
Dit is een vragenlijst, waarin de scholen moeten verantwoorden hoe de
basisondersteuning eruit ziet. Petra Krajenbrink krijgt een terugkoppeling over op
bestuurlijk niveau. Rineke vertelt hierover en dit onderwerp komt op de volgende
vergadering terug. Rineke stuurt ons deze informatie toe.
5. Formatie
We hebben recht op 5,5 groepen qua leerlingenaantal. De 2 kleutergroepen
worden op maandag en vrijdag samengevoegd tot de Kerst. Hierbij wordt Malti ook
ingezet. Op dinsdag, woensdag en donderdag zijn de kleutergroepen gesplitst in 2
groepen van 16 leerlingen.
Groep 3
Groep 4/5
Groep 5/6
Groep 7
Groep 8
3 dagen LIO-stagiair
6.Verkeersveiligheid

Geen nieuws. Bob heeft Tamara Otten gemaild.
Thea vertelt over de verkeerssituatie bij de Pol en de MFA n.a.v. de vergadering
Klankbordwerkgroep MFA de Pol. (zie notulen van deze vergadering)
De planning is nog niet bekend.
7. Rouwprotocol en punt 8 Reïntegratieproces
Deze punten verschuiven we naar de volgende vergadering.
9 PR Wis en Wierig
Op 3 juni en 15 juli worden de klusactiviteiten uitgevoerd. Voor beide data zijn er
nog 2 mensen nodig.
Op 22 mei hoort Bob welke mensen er van de OR komen helpen.
We bekijken de PR-kreten en besluiten dat de kinderen zichzelf tekenen. Van elke
kreet worden er 30 exemplaren gedrukt. Er wordt een wedstrijd aan gekoppeld.
Leuke foto van kind en het bord?
Bob krijgt een compliment voor de lay-out.
10. Concept Gezonde voeding
Eventuele opmerkingen naar Thea mailen.
11. Functioneren MR
Hoe dragen we onze taken over naar onze nieuwe MR-leden? De eerste MRvergadering terugkomen?
12.Brief verkiezingen MR
Bij meer dan 2 aanmeldingen zijn er verkiezingen. Claudia past de brief aan om wat
meer laagdrempelig te zijn.
13.Rondvraag:
Dorine is er de volgende vergadering niet. Claudia neemt deze taak dan over.
Bob nodigt de MR leden om bij hem thuis de afscheidsborrel te komen drinken. Hij
stuur de mogelijke data rond.
Punten voor de volgende vergadering.
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