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Oudergeleding
Aanwezig:
Ronald vd Laar (voorzitter)
Claudia de Klein
Erika Lintermans
Tine Martens
Petra van Bussel
Mandy Moors
Namens de directie:
Notulist:

Personeelsgeleding
Aanwezig:
Willy Grondhuis
Mariska Verberne
Wille Peeters

Anja Jansen
Mandy Moors

1. Opening
Ronald opent om 19.30 uur de vergadering.
2. Verslag MR-vergadering 8 mei 2018
Inmiddels zijn de kleuters verhuisd naar hun nieuwe lokaal. In de
zomervakantie worden de laatste puntjes op de i gezet. Als de leerpleinen
klaar zijn dan krijgt de aula een nieuw aangezicht. Vanaf het nieuwe
schooljaar komen ook de kleuters voortaan aan de achterkant naar binnen. De
aula kan dan gebruikt worden als ontmoetingsplek voor de ouders door
gebruik van tafels en blikvangers.
3. Post / ingekomen mailtjes
Ronald was tot nu toe contactpersoon m.b.t. het schoolhuisvestingsplan en
speelde dit door naar de andere leden van de MR. Vanaf heden gaat Claudia
als nieuwe voorzitter van onze MR dit doen. Petra wordt secretaris en Tine en
Erika notuleren om de beurt.
Op 5 juni is het schoolhuisvestingsplan door de Gemeente goedgekeurd. Na
de bouwvak wordt gestart met het definitieve ontwerp hiervan. In maart 2019
verwacht men klaar te zijn hiermee.
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4. Mededelingen Management
Werkdrukgelden
Er wordt in het nieuwe schooljaar gestart met 2 groepen 1/2. In groep 3/4
hebben Ellen of Wille op de donderdag hun handen vrij om zich specifiek te
richten op de Lift (Ellen) en rekenen op niveau (Wille). Voor de lift is er dit jaar
een uitloop en moet voor de toekomst gekeken worden naar mogelijkheden.
Meer handen in de klas is helaas niet mogelijk. Via de zorggelden is het
mogelijk dat Esther Sweeben 2 dagen ambulant IB’er kan zijn. Ook gaat zij het
rekenen ondersteunen. Samen met Wille wordt er gedurende het schooljaar
vorm gegeven aan rekenen op niveau. De Personeelsgeleden van de MR
(PMR) is verantwoordelijk voor de werkdrukgelden en koppelen terug naar het
team.
Beleidsthema’s
Op de laatste donderdag in de vakantie krijgt het team een training m.b.t. het
nieuwe onderwijsthema IPC. Ook Korein en Pinkeltje worden hierbij
betrokken. Sil op school gaat dus in de kleutergroepen weg. Alle thema’s voor
het nieuwe schooljaar staan al vast. En de werkgroepen zijn geformeerd. Aan
het begin van het schooljaar worden de ouders benaderd om ook deel te
nemen aan bv de werkgroep die het 100 jarig jubileum van onze school vorm
gaat geven. Tijdens de eerste MR vergadering in het nieuwe schooljaar wordt
het jaarplan voorgelegd.
5. Mededelingen team
Er is vanuit het team een vraag gekomen over de mogelijkheden om via de
GRM de meivakantie een week later te laten beginnen. In principe is dit
mogelijk. Mariska koppelt dit terug.
6. Mededelingen overig/in te brengen punten
Vergaderschema OR (20.00 uur)
4 september 2018
23 oktober 2018
11 december 2018
29 januari 2019
2 april 2019 (jaarvergadering)
21 mei 2019
25 juni 2019 (samen met MR)
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Vergaderschema MR (19.30 uur)
25 september 2018
27 november 2018
22 januari 2019
26 maart 2019
14 mei 2019
25 juni 2019 (samen met OR)

