Notulen van de Medezeggenschapsraad
Datum
Tijd
Aanwezig

Afwezig mk
Voorzitter
Notulant

: 12 maart 2018
: 19:30 uur – 22:30 uur
: Oudergeleding : Harry, Bianca
Teamgeleding : Anja, Joyce, Anja E
Directie
: Lydia, Theo
: Hanneke
: Joyce
: Anja E

1. Opening:
Joyce opent de vergadering om 19:40 uur
2. Ingekomen/uitgaande stukken:
MR-magazine:
- instemming/adviesrecht gaat wijzigen, o.a. m.b.t. de begroting. (Bianca scant deze
artikelen in)
- Wet op de privacy. Toevoeging van Lydia en Theo: vanuit de directeurenraad is Theo
Lauwen vanuit Delta bezig met beleid hierover. Indien nodig wordt er een extern bureau
ingeschakeld. Voor onze school doet Brett van Pelt haar onderzoek vanuit haar stage. (dit
punt komt volgende keer terug op de agenda)
- Mail over werkdrukverlaging: hier komen gelden voor, nog 5/12 dit schooljaar. Tot 2021
jaarlijks. Hier moet een plan voor komen. De school moet verantwoorden aan het
bestuur waar het geld naartoe gaat. PMR moet instemming verlenen
3. Notulen 29 januari:
Goedgekeurd.
4. Mededelingen/stand van zaken op de Ontdekking:
- Collega’s:
Femke en Shirley zijn weer gestart.
Lichelle gaat anderhalve week vóór het eind van het schooljaar met
zwangerschapsverlof.
Linda (kdv) is zwanger van hun tweede kindje.
Ramona: doel is om vóór Pasen klaar te zijn met reïntegreren.
- Ouderbetrokkenheid/ouderinitiatieven:
Vrijdag 16 maart heeft Lydia met Bianca B. en Bianca H. een gesprek over
ouderbetrokkenheid. Hierbij zullen enkele ouders van de kleuters aansluiten. Hanneke
maakt een folder voor de PR. Marissa en Steffy zijn medebeheerser geworden voor FB.
- Vakantierooster 2018-2019:
Vakantierooster ligt ter goedkeuring bij de GMR.

-

Dinsdag na de zomervakantie is het offerfeest. Lydia vraagt bij Lian Tempelaars na wat
we hier het beste mee kunnen doen.
SOP (schoolondersteuningsprofiel) moet nog langs de MR voor advies.
Binnen het bestuur en het samenwerkingsverband; wat kan de Ontdekking hier voor
plaats innemen? Er zijn mogelijkheden om als pilot te gaan voor een inclusieve school.
Andere vraag: hoe worden de gelden verdeeld binnen Delta?
Lydia mailt document door.

5. Begroting:
Bestuur geeft aan nog niet te sleutelen aan de gelden. Wel moet er gekeken worden naar:
- Aanname/verwijzingsbeleid
- Pilot samenwerkingsverband, inclusieve school
- Werkdrukakkoord
- Gelden die over zijn vanuit het samenwerkingsverband
Zodra er meer duidelijkheid is, wordt een terugkoppeling gegeven aan de MR.
Welke formatie hoort hierbij? (volgende keer op de agenda)
Vaste lasten in de begroting zijn reëel. De schoonmaak wordt hoger, komt o.a. door de PVC
vloer.
Lydia gaat nog kijken of de gewichtenregeling klopt.
Theo neemt contact op met Dyade i.v.m. WTF.
6. Rondvraag:
Harry: Hoe zit het met de keuken? Nog geen antwoord hierover vanuit het Oranjefonds.
Lydia: Brede buurt. De bedoeling is versterken van de samenwerking met Theek 5, Moove,
Gemeente en Ontdekking. Diverse mogelijkheden worden onderzocht. O.a gebruik keuken.
Hiervoor wordt een projectplan geschreven.
Joyce: data MR vergaderingen. 9 april (komt van 12 april); 28 mei en 19 juni. We starten de
vergaderingen om 19:30 uur.
7. Sluiting:
Joyce sluit de vergadering om 21:15 uur
Actiepuntenlijstje:
Inscannen artikelen
Wet op privacy op agenda
Instemming gelden werkdrukverlaging
Offerfeest contact Lian
Document SOP doormailen
Gewichtenregeling
Contact Dyade
20 maart 2018, Anja Evers
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