2de notulen MR vergadering schooljaar 2018-2019; 11 december 2018
Aanwezig: Rob, Stephanie, Brenda, Laurens, Jolande, Philip, Stevie en Kenneth
Afwezig: Elise
Notulist: Philip
Agendapunten
Welkom

Notulen oktober 2018
follow-up punten vorige keer:
1. stand van zaken op school
(vacatures ed),

Actiepunten en afspraken
Een speciaal welkom voor Stevie die vandaag voor het
eerst deelneemt aan de MR; leerkrachten
vertegenwoordiging is nu weer op volle sterkte. Verder
geen opmerkingen (zie agenda).
Vastgesteld. De vorige notulen moeten op de site worden
gezet.
Het is rustig. Het ziekteverzuim van Elise wordt
opgevangen door Maria. Amanda is aan het reïntegreren.
Danielle is afgelopen week begonnen in groep 6 en gaat
aan de slag met IB-taken en de plusklas.
Anne-Marie begint na de kerstvakantie.
Er is een nieuwe onderwijsassistent benoemd, Jim.
Een zij-instromer wordt opgeleid. Hij gaat in maart de
instroomgroep opstarten.

Wie?

Philip

De volgende vacatures staan nog open:
- IB (3 dagen)
- Leerkracht instroomgroep (2 of 3 dagen)
- Onderwijsassistent (7 dagen)
Laurens stelt een opleidingspool voor binnen ABSA. Dit is
een mooi punt voor de GMR. Laurens neemt op met
Edward van de GMR.

2. oudervereniging (nieuw
bestuur),

3. vervanging van
leerkrachten bij uitval
4. ziekteverzuim (punt uit
GMR met Edward besproken)

5. jaarverslag: eerste versie
Stephanie

Laurens

Er zijn aanmeldingen voor de oudervereniging. Er wordt
een nieuw bestuur gevormd. OV (Corine en Chris)
uitnodigen voor volgende MR vergadering (22/01/19)
voor kennismaking en hulpvraag. Actie: Rob via Corine.
Dit wordt opgevangen door de onderwijsassistenten.

Er zijn verschillende categorieën verzuim. Er moet
gekeken worden naar het echte verzuim (mensen die nu
vaak niet naar school meer komen). Kenneth heeft met
Edward wat ideeën uitgewisseld over wat hen het meeste
kan helpen.
Binnen ABSA wordt een tussenpersoon ingeschakeld om
het herstel te versnellen en we zo niet op de ARBO
hoeven te wachten.
Er wordt nog naar gekeken om eventuele aanvullingen te
doen.

Laurens en
Rob

6. MR site stukje aanvullen

De site moet worden aangevuld met een persoonlijk
stukje per MR-lid. Iedereen levert een stukje aan. Jolande
vraagt Bas om een eventuele foto. Brenda stuurt haar
stukje aan de oudergeleding ter inspiratie.

7. tevredenheidsonderzoek
vervolg (Stephanie/ Kenneth)

Er is een afspraak gemaakt.

Schoolgids

De MR heeft de schoolgids van dit jaar besproken. Een
aantal opvallende punten worden gedeeld met Kenneth.

Jolande
Brenda

Jolande,
Stevie en
Philip

Er wordt aangeraden om naast de schoolgids ook een
beknopte folder te laten maken.
Dit was een beetje een inhaalslag. De volgende versie
staat al voor mei’19 op de planning. Dan zal de gids eerst
qua opzet met MR worden besproken waarna de gids
daarna nog een keer in draft in de MR komt.
Voor de volgende vergadering wordt een cyclus
vastgesteld over het opzetten van de volgende schoolgids
en eventuele vernieuwde visie stukken.

Tussen-schoolse opvang:
personele bezetting en
buitenspeelplaats ruimte.

Kenneth blijft communiceren met Partou over de
samenwerking. Binnenkort gesprek met de
overkoepelende organisatie van Partou en partou zelf
waarbij ook Gertjan (namens absa) bij is.

Kenneth

Kenneth

De leerkrachten hebben nu allemaal een half uur pauze,
maar er wordt wel gekeken naar een andere organisatie
om de kinderen te begeleiden tijdens het buitenspelen.

Begroting 2019 en uitleg
Kenneth

Johan Cruyff foundation (contact gelegd via Laurens)
zoekt als het goed is contact met Kenneth. Zij kunnen
eventueel iets betekenen voor het bovenplein.
Samen is gekeken naar de begroting. Bepaalde punten
zijn toegelicht.
Wanneer de begroting helemaal rond is, is er MR
-instemmingsplicht. Op de volgende MR-vergadering zal
dit een agendapunt zijn.

Wvttk

Wat is het eigen vermogen van de school? Dit moet
duidelijk worden uit de begroting van de GMR; Laurens
checkt met Edward.
Het tevredenheidsonderzoek is voor ouders, leerlingen en
medewerkers. Komt in 2019 weer aan bod.
Het idee wordt geopperd om eens samen met de

Laurens

leerlingenraad te gaan zitten. Brenda stemt dit met Victor
af.
Er wordt gevraagd naar het vergaderrooster. De volgende
is 22 januari. Het rooster wordt doorgestuurd.
Het staat het met het onderhoud van de school?
Wanneer gaat er iets gebeuren met bijvoorbeeld de trap,
de muren etc.
Stevie geeft aan dat Anno haar plek in de GMR weer
inneemt.

Brenda

Kenneth

Kenneth
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