Notulen MR-Vergadering
Datum
Aanwezig
Directie
Afwezig
Notulen

: 22-05-2018.
: Oudergeleding: Silvia.
: Personeelsgeleding: Marian, Kim, Willemien.
: Rineke
: Oudergeleding: Paul, Claudia
: Willemien.

1. Opening.
De vergadering wordt geopend door Silvia
2. Nienke Vollema aanwezig namens de G.M.R.
Nienke praat ons bij over de verschillende beleidsgroepen die 1x per jaar
door de G.M.R worden uitgenodigd.
* O.K.O (onderwijs kwaliteit en ondersteuning).
Mandy van Ampting heeft met de G.M.R. gesproken over de
Cito scores van verschillende scholen van vorig jaar en het jaar daarvoor.
Ook werd er gesproken over de aansluiting primair / voortgezet onderwijs.
Het primair onderwijs is al ver met passend onderwijs.
I.B netwerk neemt deze problematiek mee naar het Samenwerkingsverband.
* Mens en cultuur.
Met Lizette Grommers heeft een informatief gesprek plaats gevonden over
het jaarplan van deze beleidsgroep. Er is gesproken over functieprofiel.
Wat verwachten we van een directeursfunctie, LA, LB functie.
Gebruik maken van elkaars expertice/competentie
Er is een nieuwe bedrijfsarts aangesteld. In de sollicitatiecommissie zat ook een
lid van de G.M.R
Er is gesproken over het verzuimbeleid. Wat heeft deze persoon nodig? Een
jobcoach of loopbaancoach kan hierbij ingeschakeld worden.
*ICT.
Rudolf is bijna klaar met het omzetten van alle computers naar een nieuw
systeem. Men is aan het brainstormen over scholing personeel en de
visie op Sharepoint
*IKC.
Met deze beleidsgroep moet nog een gesprek plaatsvinden.
DE G.M.R zoekt nog 3 personeelsleden en 3 ouders
3. Verkeersveiligheid.
In de OR heeft men ook over dit punt gesproken. Marcia Leijen wil een
werkgroep opstarten. In de komende nieuwsbrief zal zij een oproep plaatsen.
Nathalie Lusink is ook geïnformeerd zij probeert om contact te leggen met
Tamara Otten

4. Mededelingen.
Binnen de Stichting zijn er op het moment een aantal vacatures.
Op onze school is er ruimte voor 0.7 formatie. Eerst kunnen mensen
solliciteren die boventallig zijn. In de tweede ronde kan interne mobiliteit
plaats vinden daarna P flexers.
Leerkracht van groep 7 gaat ons verlaten. Zij heeft een baan gevonden in
haar woonplaats
5. Notulen 13-03-2018
Rouwprotocol nog niet opgevraagd
In het nieuwe schooljaar mag elke school zelf een besluit nemen betreffende
het vakantierooster.
Notulen worden goedgekeurd.

Claudia

6. Formatie.
Rineke geeft uitleg over de verdeling van de groepen die ook in het team
is besproken De oudergeleding stemt in met het voorstel.

7. MR verkiezing.
Claudia (oudergeleding) treedt af en is niet herkiesbaar.
Willemien maakt een brief en stuurt die naar de ouders om een nieuw lid
te werven
Willemien(personeelsgeleding) treedt af
8. Punten voor de volgende vergadering
• Bemanning van de verschillende groepen
• Evaluatie schooljaarplan
• Verkeersveiligheid
• MR verkiezing
• Jaarverslag MR
• Afscheid Claudia, Willemien
9 . Rondvraag.
Geen vragen

Willemien

