1ste notulen MR vergadering schooljaar 2018-2019; 9 oktober 2018
Aanwezig: Rob, Stephanie, Brenda, Laurens, Jolande, Philip en Kenneth
Afwezig: Elise
Notulist: Philip
Agendapunten
Welkom
Notulen Mei 2018
Update stand van zaken
op school

Actiepunten en afspraken
Geen opmerkingen (zie agenda)
Akkoord, de laatste notulen moeten nog online worden gezet
In de klassen gestart met de gouden weken. Werken aan
groepsbouw staat centraal.

Wie?
Jolande

Goede start met de ouderavond. Algemene opkomst was naar
wens.
IB heeft de zaken op orde, ondanks de krappe bezetting
Twee nieuwe onderwijsassistenten. Deze zijn inzetbaar voor
opvulling van gaten.
Vacatures:
- één dag groep 6
- intern begeleider (erg weinig reacties) (externe
partij?)
- instroomgroep (fulltime)

Vaststellen
vergaderrooster
2018/2019
OV

inbreng Directie

Kenneth

Buitenspeelplek. Na de herfstvakantie is het terrein om de
school niet meer voor ons gebruik. Kenneth heeft bij de
gemeente aangegeven dat het niet gaat. MR is bereid zich in
te zetten om klachten in te dienen. Kenneth geeft aan als hij
denk dat dit effectief is.
Check

De oudervereniging komt mensen tekort. Er moet geworven
worden. Berichten in de nieuwsbrief, Elzenblad, klassenouders
etc.
De OV op Elzenhagen is een apart onderdeel waar directie
geen zeggenschap over heeft. We gaan uitzoeken waarom
voor deze structuur is gekozen van de OV, wat zijn de
voordelen van deze structuur.
Vervanging leerkrachten bij ziekte. Kenneth geeft de MR de
opties die hij heeft om de kinderen op te vangen bij ziekte van
de leerkracht. Waar moeten we naartoe wanneer er
leerkrachten ziek zijn en Kenneth geen mogelijkheden meer
heeft? Wat is de kijk van de MR hierop? (Suggesties: Is er
mogelijkheid om samen te werken met Partou? Kan er nog
een onderwijsassistent bij? Zijn er binnen ABSA vaste
invalkrachten? Worden er vanuit de gemeente opties
gegeven? Sport/spel zoals kidsactief?)

Kenneth

Is het een optie om de kinderen thuis te laten?
Om het dezelfde ochtend te beslissen is geen optie. Mocht het
niet anders kunnen is de communicatie erg belangrijk.
Bij een volgende vergadering zit Kenneth om zijn nieuwe
plannen rondom de vervanging te delen.
In de GMR is het relatief hoge ziekteverzuim binnen ABSA
besproken. Het betreft vooral kort verzuim. Hier zijn vragen
gesteld. Hoe kan dit voorkomen worden? Wat voor preventie
kan worden ingezet.

Kenneth

Jaarverslag MR
2017/2018

Stephanie maakt een opzet voor het jaarverslag. Daarna
worden de de taken verdeeld.

Stephanie

Wvttk

Op de site is de MR niet goed zichtbaar. Iedereen update zijn
of haar eigen stukje wat op de site geplaatst kan worden.

Jolande

Er moet iets gebeuren met het tevredenheidsonderzoek. Wat
gaan we doen met het volgende tevredenheidsonderzoek.

Kenneth +
Stephanie

Geboorte kaartje + Cadeautje Bianca vanuit de MR.

Brenda

Nieuws GMR

Laurens +
Kenneth +
Edward
(GMR)

Instemming schooljaar 2017-2018
Datum
Besluit

Opmerking

Advies schooljaar 2017-2018
Datum
Besluit

Opmerking

