Notulen van de Medezeggenschapsraad
Datum
Tijd
Aanwezig

Voorzitter
Notulant

: 28 mei 2018
: 20:30 uur – 22:00 uur
: Oudergeleding : Bianca, Harry, Hanneke (sluit wat later aan)
Teamgeleding : Anja, Joyce, Anja E
Directie
: Lydia, Theo
: Joyce
: Anja E

1. Opening:
Joyce opent de vergadering om 20:05 uur
2. Ingekomen/uitgaande stukken:
MR-magazine: interessante artikelen over :
- Rechten en plichten MR
- Passend onderwijs
- IKC
Info MR: interessante artikelen over:
- Formatie
- Klokkenluiders
N.a.v. een vraag vanuit het team over de ANW compensatie, schrijft Theo eens tukje voor de
teammemo.
3. Notulen 9 april 2018:
Vragen GMR over communicatie worden opgenomen op de agenda voor de volgende
vergadering. (19 juni)
Notulen worden goedgekeurd.
4. Mededelingen/stand van zaken op De Ontdekking:
Personeel:
Ramona is weer aan het werk.
Elke is twee weken thuis geweest, vanwege ziekte van haar man. Nu weer begonnen.
Mandy is t/m de zomervakantie afwezig.
Lichelle zwangerschapsverlof gaat anderhalve week voor de zomervakantie in. Vervanging is
geregeld. Als dit goed gaat, kan deze vervanging in het nieuwe schooljaar doorgezet worden.
In principe komt Lichelle op 5 december weer terug.
Formatie:
Uitgangspunt is om de bezetting zoveel mogelijk te laten zoals het afgelopen jaar geweest is.
Daphne komt ondersteunen op maandag en dinsdag.
Bij Delta is de vraag weggelegd of Göksu de 6 uur van Mandy op mag vangen.
Over de invulling van Marlies is de directie nog in gesprek.

Middelen werkdrukverlaging:
Lydia heeft bij het team geïnventariseerd waar de behoeftes liggen. Deze lijst is doorgemaild
naar Theo.
De gelden van het samenwerkingsverband is nog niet rond. Men is wel overtuigd dat er een
eerlijkere verdeling moet komen in de zorg mbt verdeling achterstandsmiddelen, zeker
gezien onze populatie en ons Kindcentrum.
Theo nodigt Jacques uit om hierover nogmaals een gesprek te hebben met de directie.
5. Begroting:
De FGMR en Theo hebben via de mail antwoord gegeven op onze vragen. Volgend jaar
eventuele vragen mbt begroting meteen naar Dyade sturen.
ICT: Bianca: waarom zijn de kosten voor ICT zo hoog. Dit is niet de investeringsbegroting voor
ICT, maar bijv. abonnementsgelden. Lydia heeft een lijst gemaakt van alle abonnementen die
opgezegd kunnen worden.
Huisvestingslasten: Lydia wacht nog op antwoord van Dyade over de huisvestingslasten.
Begroting komt volgende keer terug op de agenda.
6. Wet op privacy:
Brett van Pelt heeft een onderzoek gedaan op onze school. Zij heeft de 10 speerpunten van
AVG uitgewerkt en hier een scriptie met aanbevelingen van gemaakt. Hiervan komen
meerdere exemplaren in de teamkamer te liggen. Het document wordt aan het begin van het
nieuwe schooljaar ingezet.
Zie ook de website: autoriteit persoonsgegevens.nl
7. Data MR-vergaderingen schooljaar 2018-2019
Maandag 17 september 20:00 uur
Donderdag 8 november 19:30 uur
Dinsdag 18 december 19:30 uur
Donderdag 7 februari 19:30 uur
Dinsdag 2 april 19:30 uur
Donderdag 16 mei 19:30 uur
Donderdag 13 juni 19:30 uur
Deze data komen op de kalender. Als er een aanpassing komt voor een bepaalde dag, komt
hierover een schrijven in de Ontdekt.
8. Datum en locatie etentje MR:
Maandag 25 juni 18:30 uur bij Merlijn.
Harry reserveert.
9. Rondvraag:
N.v.t.
10. Sluiting:
Joyce sluit de vergadering om 21:50 uur.
Volgende vergadering: dinsdag 19 juni om 19:30 uur.

Actiepuntenlijstje:
Stukje voor teammemo m.b.t. ANW
compensatie
Stand van zaken werkdrukverlaging
Reserveren etentje
Begroting op agenda (oa huisvestingslasten)
Vragen communicatie GMR op agenda

29 mei 2018, Anja Evers

Theo
Theo
Harry
Joyce en Anja
Joyce en Anja

