Notulen van de Medezeggenschapsraad
Datum
Tijd
Aanwezig

Afwezig mk
Notulant

: 9 november 2016
: 20.00 uur – 22:00 uur
: Oudergeleding : Harry, Luuk, Nijs
Teamgeleding : Joyce, Anja E.
Directie
: Frank
: Bianca, Anja v. H., Theo
: Anja E

1. Opening
Joyce opent de vergadering om 20:00 uur.
2. Vaststellen agenda
Nijs wil het zuinigheidsplan stroom binnenkort op de agenda. Dit wordt geagendeerd op een
moment dat Theo ook aanwezig is en zich kan voorbereiden. Frank heeft ervaring met Philips
Lightning.
De agenda wordt vastgesteld.
3. Ingekomen/uitgaande stukken:
- Mail van de GMR m.b.t. nieuwe MR-leden. Dit is Bianca. Zij wordt uitgenodigd voor een
cursus voor nieuwe MR leden. Anja geeft dit bij Bianca aan.
- Harry: MR-magazine: bevoegdheden MR en GMR, bv. Zowel oudergeleding als
personeelsgeleding wordt m.i.v. 1 januari betrokken bij profielschets locatiedirecteur. Zie
bijlage voor artikel.
4. Notulen 29 september:
Luuk maakt afspraak met Marissa over onderhoud buitenspelmateriaal van de kleuters.
De notulen worden goedgekeurd.
5. Mededelingen/stand van zaken op de Ontdekking:
- Frank heeft de formulieren die teruggekomen zijn m.b.t. het continurooster
geïnventariseerd.
De hoofdlijn is dat de ouders uitermate tevreden zijn en dat het bij voorschool-en
schoolmedewerkers wat genuanceerder ligt. Overigens is de respons bij de ouders met
48% goed te noemen, terwijl het percentage van de medewerkers, 43% , wat mager is.De
resultaten zullen nu niet leiden tot wijziging van schooltijden e.d., maar het is goed om
voor het einde van het schooljaar opnieuw te bekijken of zaken als middagpauze en
woensdagmiddag aanpassing nodig hebben in het nieuwe schooljaar. De resultaten van
deze enquête worden in december met de MR besproken.
-

Groep 8 krijgt een brief mee over personele wisseling. Kyra komt full-time in groep 8.
Sonia blijft voorlopig op de woensdag op de Ontdekking.

6. Schoolspecifiek ondersteuningsplan:
Joyce licht het schoolspecifiek ondersteuningsplan toe. Hierin wordt de manier waarop de
school ondersteuning biedt aan de kinderen beschreven. Belangrijkste hierin is: afstemming.
Wat heeft het kind van ons nodig?
MR stemt in met het plan.
7. Schoolplan:
Schoolplan: wat willen we de komende 4 jaar bereiken. Ieder jaar evalueren.
Frank licht toe. Er moeten nog aanpassingen gedaan worden. Dit onderwerp komt 12
december terug op de agenda.
8. Rondvraag:
Harry: tijdens de koffie-ochtend is het roken besproken. Frank zet hierover een stukje in de
Ontdekt.
Nijs: voor een 30 km zone kan je een pakket aanvragen bij de gemeente tip voor Harry
(verkeersouder)
9. Sluiting
Joyce sluit de vergadering om 21:30 uur.

