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Verslag MR-vergadering
Maandag 17 september 2018
Tamara, Maria, Imke, Ralph, Kees, Jos, Margot.
Marco.

1. Opening
De voorzitter heet ons allen van harte welkom.
2. Vaststellen verslag vorige vergadering 12 juni 2018
Het verslag is goedgekeurd.
3. Schoolgebouw
5 september is er een bijeenkomst geweest met Weller en de gemeente. Verschillende punten
zijn besproken:




De groenvoorziening
De bewegwijzering
Het verkeer rondom de school: Dhr. Palmen geeft als advies om de politie (wijkagent) in
te zetten.
Over 6 weken is er een vervolggesprek. Tamara mailt het verslag door van deze
bijeenkomst.

Op 7 september zijn de commissie en raadsleden op school geweest voor een rondleiding.
Het viel hen op dat het enorm warm was in het gebouw en het was niet eens een heel warme
dag.
De buren hebben op de schoolmuur ijzeren pinnen bevestigd. Weller heeft een brief gestuurd dat
ze deze van de muur af moeten halen, anders wordt het door Weller van de muur af gehaald en
zijn de kosten voor de buren.
4. Bestedingsplan werkdrukvermindering
Bart en Dimphy van Stimiluz lopen tijdens de grote pauze buiten. Daardoor hebben alle
leerkrachten ook echt grote pauze. Bart is ook de vakdocent gym en verzorgt voor iedereen de
gymlessen. Alle basisgroepleerkrachten hebben dan 1 uur per week om administratie bij te
werken.
5. Tevredenheidsonderzoek
De positieve en negatieve punten moeten nog in de teamvergadering aan bod komen. Deze
zullen tijdens de volgende vergadering besproken worden.
6. Evaluatie schoolveiligheidsplan
Afgelopen donderdag is er clusteroverleg geweest met uitleg over RI&E (risico inventarisatie en
evaluatie) Deze week wordt in school alle apparatuur met een stekker gecontroleerd op
veiligheid. Het schoolveiligheidsplan is niet wettelijk bepaald, maar schools. Vanuit Movare komt

er een plan van aanpak op Movare niveau. Op elke school komt er een preventie medewerker
(Arbo coördinator)
7. Nieuwe CAO PO
Iedereen heeft dit ter kennisgeving ontvangen.
8. Vrijwilligerscontract Daisy
Daisy helpt al een paar jaar mee in de groepen 1 en 2. Vanaf dit schooljaar heeft Daisy een
vrijwilligerscontract. Dit betekent dat ze op maandag, dinsdag en woensdag vaste taken heeft in
de groepen 1 t/m 3.
9. Mededelingen door Maria
Peter de Kleijn is voor 0.6 FTE verbonden aan onze school voor dit schooljaar. Dit zijn de 0,6
FTE van Rachelle waarin zij werkzaam is op de Caleidoscoop. Peter werkt drie dagen in de
bovenbouw en op vrijdagmiddag creatief blok.
10. Vragen voor Maria
Imke: Social Media aandacht op school?
Hoe om te gaan met Social Media is een onderdeel van de kanjertraining in de bovenbouw. De
grootste verantwoordelijkheid over het gebruik van Social Media ligt echter bij de ouders. Maria
zal hier in de nieuwsbrief naar de ouders aandacht aan besteden.
De groep 8 tocht op het beginnerskamp was voor sommige kinderen erg eng. Imke geeft aan dat
Jente niet meer alleen durft te slapen na de tocht. Kettingzagen en hangende mensen aan
hoogwerkers gaat toch iets te ver voor deze leeftijdsgroep.
11. Nieuwe vergaderdata:
6 november
7 januari
12 februari
25 maart
14 mei
17 juni
De voorzitter bedankt Maria voor haar komst.
12. Begroting en bestedingsplan OR
Jos geeft uitleg tijdens de vergadering. Begroting en jaaroverzicht zijn overhandigd tijdens de
vergadering.
13. Wat verder ter tafel komt
n.v.t.
14. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering.

