3ste notulen MR vergadering schooljaar 2019-2020;
Aanwezig: Laurens, Thomas, Yvonne, Anne-Marie, Jolande, Philip en Kenneth
Afwezig: Rozelie en Brenda
Notulist: Philip
Agendapunten
Welkom
Notulen vorige keer
Vijf-gelijke dagenmodel

Staking / Studiedag

Personele bezetting

Bezoek wethouder

WVTTK

Actiepunten en afspraken

Wie?

Goedgekeurd. Mag op de website.
Het team is geïnformeerd en er is gepeild hoe zij tegenover het
vijf-gelijke dagenmodel. (‘ja’ 56%, ‘nee’ 16%, ‘ik heb meer
informatie nodig’ 28%)

Philip

Kenneth zet een aantal voordelen en oplossingen op papier,
zodat de oudergeleding dit kunnen gebruiken bij het
informeren van de achterban.

Kenneth +
OMR

De OMR denkt graag mee in oplossingen over het
lerarentekort. Zo wordt het idee geopperd om dit te doen
binnen één van de stakingsdagen. De PMR geeft aan dat het
team hier hoogstwaarschijnlijk niet open voor zal staan om dit
op één van de stakingsdagen te doen.
De OMR geeft aan dat ze willen tegemoet komen met één extra
studiedag. Zij geven aan dat ze het belangrijk vinden dat de
ontwikkeling van de school die studiedag centraal staat. Een
voorstel is de eerste dag voor de voorjaarsvakantie (14
februari). Kenneth zal peilen hoe het team hier tegenover staat,
gezien dit dat een terugkomdag wordt voor een aantal
teamleden.
Laurens vraagt naar een gedetailleerd over de oplossingen
wanneer er afwezige leerkrachten zijn. Hoe vaak zijn de
groepen verdeeld, hoe vaak is het extern opgelost etc.
Kenneth en Laurens maken een afspraak om na te denken hoe
er een keer met ouder gebrainstormd kan worden over.
Laurens zal vanuit de MR aansluiten bij het gesprek met de
wethouder. In dit gesprek zal het lerarentekort vs. het
parkeerbeleid worden besproken. Ook komt de
buitenspeelruimte van de school op tafel. Laurens en Kenneth
plannen een afspraak in om het gesprek voor te bereiden.
- De leden die nog een stukje moeten aanleveren voor
de site doen dit voor de volgende vergadering (17-0320) De algemene tekst op de website moet ook worden
aangepast.
- Bij de inschrijving van ouders zou een extra punt
moeten komen om te vragen naar het beroep voor de
ouders. Zo kan de school eventueel een beroep doen
op de expertise van ouders.
- Het onderhoud van het gebouw wordt ingebracht. Er

Laurens en
Kenneth

Laurens

-

-

zijn dingen stuk en het schilderwerk ziet er niet meer
uit. Hier moet wat mee gedaan worden.
Het profiel van de school is Techniek. Een ander profiel
zou beter passen bij de school. Kan dit verandert
worden?

Kenneth

