Medezeggenschapsraad/Schoolraad Vergadering
Aanwezig
Afwezig
Notulen

:
:
:

verslag d.d 27-03-2018

Ingeborg, Renske, Boris en Janneke, Rian, Mayke, Daisy, Sanne
Nicole
Ingeborg

Notulen vorige keer: Verkeerssituatie: Navragen bij Nicole wat nu de status is. Zijn er nog plannen
ten aanzien van plantenbakken? Stoep opnieuw aanleggen? Wat is er met de wethouder
afgesproken? Robin heeft niet gereageerd om aanwezig te zijn bij de vergadering. Er zal hem een
cadeaubon overhandigd worden.
Taakverdeling MR: Er zijn 4 ouders minder volgend jaar. Ingeborg, Janneke, Boris. Robin is al
weggevallen. Medezeggenschapsraad: verdeling is 3 ouders en 3 leerkrachten. Schoolraad heeft
geen stemrecht, medezeggenschapsraad wel. Medezeggenschapsraad is verplicht, dus zoals het
overblijft is het qua aantallen goed. Evt. extra mensen kunnen een schoolraad vormen. Oproep voor
schoolraad is wellicht zinvol. Boris zoekt het stukje op voor het Spionneke. Zo snel mogelijk mensen
proberen te vinden zodat er een volledige medezeggenschapsraad is in het nieuwe schooljaar.
(voorzitter en secretaris e.d.) Evt. de oudervereninging daarvoor benaderen. Ook een combinatie
maken met 1 of 2 keer per jaar bijeenkomst met schoolraad en oudervereniging behoort tot de
mogelijkheden. Renske wil samen met Kim Meulendijks onderzoeken of er een combinatie mogelijk
is voor leerlingenraad/ouderraad/schoolraad zodat een en ander duidelijker te combineren is.
(Renske)
Staking 13 april: de staking gaat door, is dit goed gecommuniceerd? Renske vraagt dit na bij Nicole.
(inmiddels gecommuniceerd)
Overlegmodel: er is op dit moment een evaluatie aan de gang. Dit betreft een jaarplanning.
cursussen, tijd met kinderen, tijd zonder kinderen. Er zijn 1 x per twee jaar aanpassingen mogelijk.
(agenda volgende vergadering)
Schoolondersteuningsprofiel: passend onderwijs. Alle scholen gaan een schoolondersteuningsprofiel
opstellen. Kwaliteitsondersteuners samen met team passend onderwijs gaan kijken waar de
kwaliteiten liggen per school. (dit is waarschijnlijk vooral bedoeld om budgetten te
verantwoorden.)(agenda volgende vergadering)
TSO hoeft niet meer gevalueerd te worden. Informatie over het overblijven staat in de
schoolgids/website. Extra info voor nieuwe leerlingen is misschien wel handig.
Mayke en Rian maken een lijstje met wetenswaardigheden wat voor nieuwe leerlingen nodig zijn om
te weten voor de eerste schooldag.
Vakantierooster: er is nog geen vakantierooster opgesteld.
Meerjarenplan/schoolgids/schoolplan is voor de vergadering van juni
Formatie: nog niet bekend.
Werkdrukvermindering: budget van de regering om de werkdruk te verminderen. (zie mail 10-32018)

Rondvraag: rapporten: waarom zo laat aangeleverd? Bij de drukker blijven liggen. Er wordt nu geevalueerd wat er beter kan. Te krap tijd om het in te vullen. Wordt vervolgd dus.
Renske: eindcito: voor het eerst digitaal. 17-18-19 april. Vervanging voor groep 7.
Speelplaats: boom is weg: komt boom of bomen terug. Subsidie-aanvragen voor de rest van het
speelplaats. Rian kent iemand die daarmee werkt. Informatie wordt doorgegeven aan Renske. Muur
moet misschien eerst bouwkundig getest worden.
Sluiting 21.20 u
13 juni 20.00 uur. Sanne is later
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Combinatie MR/SR/leerlingenraad en
ouderverening onderzoeken

Renske

z.s.m.

open

Verkeerssituatie

Nicole

z.s.m.

open

Amundsenhal

Nicole

z.s.m.

open

Oproep Spionneke voor nieuwe ouders

Boris

z.s.m.

open

Lijstje wetenswaardigheden eerste schooldag
groep 1

Mayke, Rian

z.s.m.

open

Susidie-aanvraag schoolplein

Rian

z.s.m.

gesloten

