Notulen medezeggenschapsraad obs de Burght
Notulen MR vergadering
Schooljaar 2017-2018
Datum: 19 september 2017
Tijd: 19.00 – 21.30 uur
Locatie: MFR
Volgende vergadering: 14 november 2017
Aanwezig:

Babette Hofstede, Allard Meine Jansen, Andrea Wiegman, Anna Riemersma en Sarah
Reintjes (oudergeleding MR).
Marijke van Bennekum, Liesbeth Heins, Karine Luinge en Emilie Mol (personeelsgeleding
MR).
Extra: Marijke en Liesbeth vervangen op dit moment Merel als voorzitter tijdens haar
zwangerschapsverlof. Sarah is notulist voor deze vergadering.

Agenda
1. Mededelingen MR
a. Welkom nieuwe MR-leden: Anna (OMR) en Emilie (PMR). Merel is nog met
zwangerschapsverlof. (Marijke en Liesbeth nemen het voorzitterschap tijdelijk van haar over.)
b. Vaststellen nieuwe vergaderdatums (n.a.v. GMR-vergaderingen):
19 september 2017
14 november 2017
30 januari 2018
27 maart 2018
22 mei 2018
3 juli 2018
2. Mededelingen vanuit MT
a. Formatie & Personele zaken
b. Huisvesting & update onderhoud gebouwen
c. Staking op donderdag 5 oktober
3. Mededelingen GMR
Karine doet verslag van de laatste vergadering.
4. Extra punten
a. 21 eeuwse vaardigheden, stand van zaken (Andrea).
5. Rondvraag

Notulen medezeggenschapsraad obs de Burght
Notulen van de vergadering:
1. Mededelingen MR
b. Zijn de nieuwe vergaderdata al doorgegeven aan Priscilla? (Voorzitter (Marijke en Liesbeth)
checkt dit nog even.
2. Mededelingen vanuit MT
a. Formatie: Nieuwe leerkrachten aangetrokken en ook meester Sander is terug. Hierdoor de
gehele formatie rond op alle klassen en ook de invullingen van zwangerschapsverloven
rond. Liesbeth is coach voor deze nieuwe leerkrachten.
b. Huisvesting: Ondanks de belofte aan onze leerkrachten vanuit Sam is het raam in het
oude lokaal van Karine nog steeds niet gemaakt waardoor het niet open kan. (Allard
neemt hierover contact op met Henny om de lijst met werkzaamheden door te spreken en
zal daarna contact opnemen met Sam over specifiek dit raam.)
c. Staking van 5 oktober: Alle leerkrachten staken. Indien geen verbetering van de cao
zullen er in november en december ook nog stakingen worden afgekondigd.
3. Mededelingen GMR
Er is veel gesproken over de stakingen en de stand van zaken rondom de arbodienst. Er
zijn geen specifieke punten voorgekomen waar over gestemd moest worden deze keer.
Speerpunten GMR 2017-2018: Functiemix, Evaluatie CAO, Huisvesting en het
lerarentekort, hoe gaat dit opgevangen worden in de toekomst.
4. Extra punten
a. 21ste Vaardigheden: Stand van zaken is dat er per verschillende groepen plannen worden
gemaakt. De oudere groepen hebben andere behoeften dan de jongeren groepen. Hiervoor
zijn werkgroepen van leerkrachten samengesteld per bouw. Daarnaast heeft Andrea een
voorstel gedaan voor een workshop die eventueel kan vallen binnen het Leonardo
programma. Deze wordt besproken met het MT.
5. Rondvraag
a. Tafels en stoelen: Wie heeft er goede bureaustoelen over, die de leerkrachten kunnen
gaan gebruiken als stoel? Kunnen we hiervoor niet een oproep doen in de nieuwsbrief?
b. Schoonmaak van de school: Voldoet niet aan de kwaliteitseisen. Henny is hier al over
in gesprek. Indien daar geen verandering in komt, moeten we vanuit de MR kijken welke
opties we zien tot verbetering.
c. Schoolgids: Moet MR controleren op eventuele vernieuwingen en aanpassingen.
d. Nieuw overzicht MR: Sarah zal dit rond maken en zorgen met Priscilla dat dit wordt
opgehangen bij de ingangen van school. Ook zullen Sarah en Marjan de overzichten van
de MR op de website weer in orde maken.

e. Speerpunten voor de MR voor 2017/2018:
- Gebouw- cao- TSO- 21ste vaardigheden- Schoolreis groep 8.
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