MR-vergadering 28 februari 2019
Start: 19.00 @ MFR
Notulist: Karine
Aanwezig: Liesbeth, Sander, Merel, Marijke, Karine, Sarah, Allard, Anna
Afwezig met bericht: Babette en Andrea.
Een speciaal welkom voor Jimmy.

Mededelingen MT
-

-

Het zou tot de mogelijkheden kunnen behoren dat er een klas minder geformeerd
gaat worden in de middenbouw. Dit heeft de maken met de lage leerlingaantallen in
deze leerjaren. We zijn bekend met de ‘combinatieklas’. We bespreken de voor-en
nadelen, het proces van toen (2012). De conclusie is dat het een onrustige start had,
maar dat we uiteindelijk met een positief gevoel terugkijken. Belangrijk is dat de
communicatie goed ingezet gaat worden. Tijd is belangrijk. Wanneer moet je ouders
inlichten? Wat is zijn de voor-en nadelen van vroeg of juist laat informeren? Is een
informatieavond een idee? Een algemeen (beleids)stukje in de nieuwsbrief?
Het MT wil instemming voor een uitgave van 30.000 euro voor het vervangen van
kapstokken, nieuwe kasten op Herengracht 34. De plannen worden toegelicht. Het
wordt gemaakt door het bedrijf die alle kasten maakt. De MR vraagt zich af uit welk
budget dit komt. Merel vraagt dit bij de directie na. We reageren morgen via de mail.
Bij navraag bleek dat dit uit gelden komt die bestemd zijn voor meubilair. Daarnaast
komt een (klein)deel uit de OV-gelden. Hier heeft de OV toestemming voor gegeven.
De MR heeft akkoord gegeven op 1 maart 2019.

Schoolplan
We schrijven op dit moment een nieuw schoolplan. We zijn bezig met het formuleren van
onze visie. Hierbij wordt het team betrokken. Wordt vervolgd.
Het nieuwe schoolplan heeft een looptijd van vier jaar.
Penna bijeenkomst (Babette)
Penna bijeenkomst komt op de agenda voor de volgende vergadering.
GMR (zie documenten gestuurd door Karine)
Strategisch beleidsplan. Deze wordt dinsdag aan de GMR gepresenteerd.

Gebouwen/schoonmaak (o.a. follow up voetbalkooi)
Allard loopt een beetje vast. We blijven tegen de schoonmaakklachten lopen. Karine neemt
dit punt op verzoek van onze MR mee naar de GMR. Eerst informeert zij bij de directie hoe
het zit met de contracten en de (Europese)aanbestedingen?
Vragen:
-

Is een contract per school te ontbinden? Wie heeft de uren afgesproken?
Hoe vast zit je aan een Europese aanbesteding?

Verkeer
Overleg verkeersouders is geweest. Ze zijn bezig met brieven naar de gemeente. Afspraken
van vorige keer zijn in werking. Is er een contactpersoon bij de gemeente? Wordt vervolgd.
TSO
Klachten over de kinderen die op de overblijfplekken ‘hangen’. Ekram heeft gesproken met
de beheerder. Terugkoppeling? Sarah bespreekt dit met Ekram. Stukje in nieuwsbrief? De
piramide moet gemeden worden. Stimuleren de kinderen naar huis te laten gaan.
Speer- en actiepunten
Voor de volgende keer:
-

Penna bijeenkomst (Babette)
Spelling
Verkeer (Babette en Andrea)
Katen en kapstokken uit welk budget? Merel.
TSO terugkoppeling (Sarah)
Schoonmaak. Hoe zit het met de contacten?

Gedaan

Rondvraag
Allard: wat doen we met het schoolplein? Het is een groot modderbad bij regen. Allard mailt
naar Sam Hoiting. Follow-up voetbalkooi volgt ook.

