Notulen van de Medezeggenschapsraad
Datum
Tijd
Aanwezig

Afwezig mk
Voorzitter
Notulant

: 17 september 2018
: 20:00 uur – 22:00 uur
: Oudergeleding : Hanneke, Harry
Teamgeleding : Anja, Anja E
Directie
: Lydia, Theo
GMR:
: Hans
: Joyce, Bianca
: Anja v. H.
: Anja E

1. Opening:
Anja E. opent de vergadering om 20:05 uur. Anja v. H. sluit aan bij agendapunt 4 en neemt de
taak van voorzitter over.
2. Ingekomen/uitgaande stukken:
n.v.t.
3. Notulen juni 2018:
Bespreekpunten voorafgaande aan het etentje.
Lydia heeft van CSU informatie gekregen over de schoonmaakkosten als je lokalen af zou
sluiten. Dit gaat slechts over 500 euro voor één lokaal op jaarbasis. Toiletunits en gangen
leveren meer op, maar hiervoor is dit schooljaar niet gekozen. De lokalen die niet bezet
worden door een groep, worden nu goed gebruikt. Verwarming is 1 systeem voor het hele
gebouw.
4. Mededelingen/stand van zaken op De Ontdekking:
Personeel:
- Vacature Marlies mocht door Delta niet ingevuld worden. Dit was in eerste instantie ook
voor onderwijsassistentes. Deze hebben we voor dit schooljaar mogen behouden. Omdat
de Biëncorf dicht ging, heeft Delta besloten om Jolleke voor 2 dagdelen op de
Ontdekking een aantal taken te laten verrichten: financiële administratie; leerlingen
in/uitschrijven; personele mutaties. Voor de directie komt er nu meer inzicht in de
kosten.
- Lichelle is tot 5 december met zwangerschapsverlof. (0,8 fte) Voor de groep is formatie
van 1,8 fte. De vervanging van Lichelle wordt opgevulde door onderwijsassistenten.
- Maaike heeft besloten haar master een jaar op te schuiven. Omdat er 1,0 formatie was
voor die groep (Wegens vertrek Femke en LOF Olga) heeft Maaike nu een volledige
betrekking.
1 oktober telling:
- Verwachting: 176 lln. Een tegenvallend aantal, maar wel te verklaren: instroom
voorschool; uitstroom naar Islamitische basisschool; veel verhuizers.

Leerling keuken:
- In samenwerking met Brede Buurt. Na de herfstvakantie start in het huidige NAZ lokaal.
Van de herfst tot kerst: gezonde producten. Project gesponsord door de gemeente. Er is
ook een aanvraag gedaan bij de gemeente voor waterpunten binnen en buiten.
Versteegen kruiden sponsort. AH wil meewerken, middels samenwerking met de wijk
Wet op privacy:
- DE Ontdekking heeft alle ouders een toestemmingsformulier laten invullen en
ondertekenen. Lydia heeft een overzicht gemaakt van de gegevens.
- Delta onderwijs heeft nog geen stappen gemaakt.

5. Begroting:
- Gelden samenwerkingsverband: de zorg wordt opgenomen in het nieuwe strategische
beleidsplan. Nu nog doorzetten in 2018.
- Huisvestingslasten: zie punt 3.
6. Ouderambassadeurs/OR:
Ouderambassadeurs staan op 30 september op de Wereldkinderdag om de school te
promoten. Tip: ook de spelotheek hier promoten.
Bianca is al verschillende mensen aan het inwerken.
Wegens afwezigheid van Bianca komt dit punt volgende keer terug op de agenda.
Hanneke maakt afspraak met OR voor MR/OR overleg 2x dit schooljaar.
7. cao: directie/personeel:
Door de overheid wordt aan leerkrachten een impuls gegeven aan de salarissen. Directeuren
worden hierin nu niet meegenomen. April 2019 worden de salarissen van directeuren
besproken. Delta zegt een geringe maandtoelage toe.
Hans neemt dit punt mee naar de GMR vergadering van 8 oktober a.s.
8. MR: wat doen we, wat zijn onze verwachtingen…….
Theo en Hanneke maken een voorzetje. Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende
vergadering.
9. Jaarplanning:
Goedgekeurd.
Hans stuurt april-mei vanuit de GMR het vakantierooster toe.
Evaluatie jaarplannen op volgende agenda.
10. Rondvraag:
Hans stuurt de data van de GMR vergaderingen door.
29 oktober is er een discussie-avond GMR-MR over communicatie.
Anja sluit de vergadering om 21:35 uur.
Volgende vergadering: donderdag 8 november om 19:30 uur.

Actiepuntenlijstje:
Ouderambassadeur/OR op agenda
Overlegmomenten MR/OR
Salaris directie in GMR
Wat verwachten we van de MR
Evaluatie jaarplannen

21 september 2018, Anja Evers

Joyce en Anja
Hanneke
Hans
Joyce en Anja zetten op de agenda. Hanneke en
Theo maken een voorzetje
Lydia
Joyce en Anja zetten op de agenda

