Notulen MR-vergadering 01/11/2018
Locatie: Personeelskamer School met de Bijbel
Tijd: 19.30 uur.
Aanwezig: Lilian Bouman (voorzitter), Dirk Blom, Daan van Ulden, Helene Wemmers, Eefke de Groot
en Wietse Blok
1) Opening
De voorzitter leest Psalm 145 en gaat voor in gebed.
2) Ingekomen stukken / mededelingen
- GMR
- Daan van Ulden is voorzitter geworden van de GMR.
3) Notulen vorige vergadering,
Tijdens de vorige vergadering waren een aantal mensen afwezig, De afwezigen betreuren hun
afwezigheid. De notulen vastgesteld.
4) Visiestuk MR (Bijlage 2)
Het visiestuk ziet er goed uit. De hoofdvragen zijn duidelijk. besluiten onze visie te delen met de
directie en deze ook te publiceren op de website van de school.
5) Jaarplanning MR
Een aantal leden van de MR zijn bezig met een jaarplanning. We bespreken deze tijdens de volgende
vergadering
6) Stukken vanuit de directie
Ter kennisgeving
-

Jaarplan
- We bespreken het jaarplan tijdens de volgende vergadering

Ter advies
-

Nieuwe opzet kleine pauze (Bijlage 3)
- We bespreken de nieuwe opzet van de kleine pauze. We vragen ons af hoe het voor
schooltijd is geregeld met de pleinwacht. Ook komen kinderen erg vroeg naar school.
Hier ligt een verantwoordelijkheid voor ouders. Vanuit de oudergeleding zijn er
complimenten voor de aanpak van school.

Ter instemming voor oudergeleding
- Wijziging overblijfregeling (bijlage 4)
- De ouders besluiten dat de nieuwe regeling ingaat per ingang van het nieuwe
schooljaar. Er zijn nog wel een aantal vragen. We besluiten (nog) niet in te stemmen
met het stuk en de directie om verdere uitleg te vragen.
7) Bespreking met directie
Germa van Pelt schuift namens de directie aan bij de vergadering.

-

Door de afwezigheid van G.S. is Gerbert van Rossem tijdelijk bouwcoördinator en zijn er 2
interim IB-ers aan het werk op school.

Vragen/adviezen aan de directie:
-

-

-

-

De afgelopen tijd zijn er aan leerlingen vaak mededelingen gedaan over welke
leerkrachten ze in de loop van het jaar zouden krijgen. Echter, dit veranderde geregeld
nog. Vanuit de oudergeleding komt het advies om hier voorzichtiger mee om te gaan.
Germa geeft aan dat de directie dit voortaan zal gaan doen.
Wat zijn de uitgangspunten van het SBO? Is er een grens? Is er een beleidsplan?
- Er zijn nu 7 groepen. Dit is aan de hoge kant. Er is een grote groep met
schoolverlaters. Er zijn zorgen bij ouders. Dit is bij de directie bekend. Bij de MR
leeft toch de vraag wat er gaat gebeuren als het SBO blijft groeien. Hier gaat de
directie over nadenken. Mensen moeten ook de positieve kanten zien van het
SBO
Pleinwacht
- Er wordt aandacht gevraagd voor de ochtenpleinwacht. Veel kinderen komen
vroeg naar school. Germa neemt dit mee naar de directie.
Overeetregeling
- We hebben hierbij nog een aantal vragen. Deze zullen in de directie worden
beantwoord. De beantwoording zal toegevoegd worden aan het definitieve
voorstel wat vanuit de directie naar de MR komt.

8) Wvttk.
- Er is onduidelijkheid over de termijn en datums van aftreden. Wietse gaat dit uitzoeken en
komt hier de volgende vergadering op terug.
9) Datum nieuwe vergadering
- Januari nieuwe vergadering.
10) Rondvraag
11) Sluiting

