Notulen MR vergadering 28/11/2019
1) Schoencadeau dit schooljaar veel te gek. Vanuit zowel PR als OMR. Niet nodig.
2) Nieuwe leden: Aan mogelijk nieuw MR-lid Roos doorgeven dat ze volgend jaar kan
aansluiten in de MR, maar nog niet in de gMR omdat Karine nog een jaar doorgaat.
Kan dan volgend jaar wel een halfjaar met Karine meelopen.
3) Definition of done: wij zien de MR als adviesorgaan, aangezien Roos afwezig is
wordt hier de volgende keer op teruggekomen? Hoe bedoelt Roos dit in de context
van de MR?
4) Jaarplan: donderdag 30/1 wordt dinsdag 28/1 ivm staking. Toevoeging van
belangrijke onderwerpen: Schoonmaak, Gebouw, Internationalisering, NT2 koppelen
aan werkdruk?
Werkdruk gelden: werkdruk gelden niet in lumpsum of duidelijke communicatie waar
de gelden naar toe gaan.
Krimpende school: van 19 naar 18 groepen. Hoe? Kunnen we niet meer leerlingen
werven? ¨Marketing-plan¨?
Versterken als opleidingsschool kan als onderwerp worden geschrapt
5) Internationalisering: conferentie internationalisering was helaas niet heel nuttig.
Veel ideeën vanuit andere scholen: buddysysteem, koffie uurtjes, Nederlandse les,
informatie in het Engels, NT2 ouder in MR. Informatieverstrekking mag wel meer in
het Engels. Moet hier misschien beleid op komen? Plan met een visie?
Hangt NT2 samen met werkdruk? (Merel, Diede, Andrea)
6) Krimpende school: Sarah gaat op zoek naar ouders met positieve ervaringen,
zodat ouders met vragen hen kunnen benaderen. Sander gaat meedenken met
Marjan over krimpende school. (Sander en Arjen)
7) Werkdruk gelden: via enquête geen andere punten dit jaar. Schoonmaak en
administratie, rooster, communicatie met ouders. (Liesbeth)
8) Plusgroep: hoe staat het hier eigenlijk mee? Informatie voor OMR en PMR niet
helder. Merel vraagt aan Norah hoe het momenteel zit. (Merel, Andrea)
9) TSO: er was een groot budget verschil tussen vorig jaar en dit jaar door een fout:
iedereen heeft de korting gekregen (280 euro voor in 1x betalen). Moet er geen
vordering komen voor ouders die vorig jaar te weinig hebben betaald omdat ze wel
gespreid hebben betaald en toch korting hebben gekregen? Nu moeten ouders die
wel recht hadden op de korting vorig jaar het foutje als het ware goedmaken. En
betalen ouders die gespreid betalen nu meer dan 325? Sarah gaat dit uitzoeken.
Gaat Bart dit volgend jaar overnemen? (Sarah en Bart)
10) Schoonmaak: hoe werken die controles? Leerkrachten maken nu namelijk zelf
schoon, dus dan zijn de metingen van de schoonmaak eigenlijk niet eerlijk. Wanneer
is de volgende controle? Ergens na de kerst vinden wij veel te laat. Hoe moet dit
probleem worden aangepakt? Welke ouder spreekt zijn zorg uit naar het bestuur?
Kunnen Roos en Jimmy een mail sturen naar het bestuur dat zij hierover in gesprek
willen? Overzicht maken met schoonmaakwensen die het team heeft als reactie op
de map met standaardtaken? Marijke zet dit op. (Jimmy en Marijke)
11) Gebouw: meerjaren onderhoudsplan is er nog niet. Jimmy gaat hier achteraan. Krijgt
een school als de onze meer budget? Zelfde voor schoonmaak eigenlijk. (Jimmy)
12) Nieuwe directeur eerder op de agenda zodat er een duidelijk plan klaar ligt →
agenda van januari? Wij vinden dat de zoektocht naar de nieuwe directeur veel
eerder moet starten.

