Notulen MR vergadering 8 januari 2019
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Opening
Afwezig: 2tal teamleden ivm ziekte.
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Notulen vorige vergadering
Geen op of aanmerkingen over de notulen, deze kunnen op de site geplaatst.
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Ingekomen stukken, mail directeur
De schoolkrant is afgeschaft door het team. Schoolkrant werd door de ouders
gemaakt. Mogelijk gaat een digitale versie komen. Het afschaffen van de papieren
schoolkrant is echter niet gecommuniceerd naar de leerlingen en ouders.
De ouderbijdrage moet nog geïncasseerd worden, een aantal ouders hebben
inmiddels uit eigen beweging betaald. De directeur tijdens deze vergadering met
de ouderraad en pakt dit verder op.
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Vaststellen agenda
Als mededeling mag dit in de notulen. Een typecursus zal via school als een
naschools mogelijkheid worden geboden door BA&T. Ivm motorische
vaardigheden is dit alleen voor groep 7&8.
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Evaluatie jaarplan, PowerPoint speerpunten 2019 en daarna.
De directeur en IB-er zullen de komende periode een behoorlijk aantal
documenten richting de onderwijsinspectie uploaden, zodat dat weer up-to-date
is. Hierin was wat achterstalling onderhoud ontstaan.
De directeur heeft een presentatie gegeven over de gesprekken met alle
leerkrachten gehad, daarbij gekeken wat mag verdwijnen van de school en welke
punten nog verder uitgebouwd gaan worden.
Rene heeft enorm veel zin in om aan de punten te gaan werken.
De schoolgids wordt volgend jaar digitaal en komt op de site, er komt nog wel een
schoolkalender op papier.
Een belangrijke toezegging van de stichting is dat er voor de groepen 3 t/m 8
binnenkort allemaal 1 device per leerling zal zijn. In de groepen 1 en 2 moet er
nog wel samengewerkt worden met de device.
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Verkiezingen MR, transparantie en vertrouwen
Verbazing binnen het team over de MR-verkiezingen, qua telling en transparantie.
Dit punt is nogmaals in deze vergadering aan de orde gekomen, ondanks dat dit in
december besproken is in de vergadering. Voor de eerstvolgende verkiezingen
zullen we met een kiescommissie werken, bestaande uit een leerkracht en een
ouder.
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Herinrichting schoolplein? Stand van zaken. MR geld nodig????
Commissie is nog bezig met de plein inrichting, geld gaat van de kleine kas, naar
de MR. Als er een officieel plan ligt voor de plein inrichting zal de MR een
financiële bijdrage leveren, onduidelijk is wat er aan financiën bijgelegd moet
worden.
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Zorgleerlingen?? Orthopedagoog stichting op Kop – SchoolB
Sinds 1 december een nieuwe orthopedagoog bij de stichting op kop, deze heeft
al wel eerder een paar leerlingen gezien. Een aantal HGPD gesprekken zijn er
inmiddels geweest. Hoe en wat rond een HGPD gesprek stond mooi omschreven
in de nieuwsbrief.
Een onderwijskundige medewerker van de stichting gaat samen met de IB-er en
Directeur goed naar de kwaliteit op schoolB kijken.
Preventief gaan we meer werken, met een zorgprotocol.
Vanwege de leesbaarheid, de nieuwsbrief graag via een PDF versturen, op
diverse devices komen de kopteksten nu niet mee en is de nieuwsbrief minder
leesbaar.
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Vervanging leerkracht protocol
I.v.m. zwangerschap onder de leerkrachten hebben er een aantal verschuivingen
plaatsgevonden. Dit is allemaal naar de desbetreffende leerlingen en ouders
gecommuniceerd.
1 leerkracht wordt ingezet voor de vervanging van de kortdurende zieke
leerkrachten.
Er is iemand extra aangenomen voor de arrangementen, RT werk. 3 dagdelen is zij
aanwezig.
De MR leden plaatsen nog wel een opmerking dat de het stuk over vervangen
leerkracht al geplaatst is in de nieuwsbrief voordat het besproken is.
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Ouderbijdrage, Incasso en brief naar ouders. Rekeningnummer ouderraad. Gaat
door naar volgende vergadering.
Tijdens de vergadering heeft de directeur met de ouderraad ook vergadert en is
een incasso datum afgesproken.
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Rondvraag, attentie
Jaarverslag MR is akkoord gevonden, wel de namen eruit i.v.m. AVG.
BSO is overgenomen door Tinten groep, de flexibiliteit is er van af.
Volgende data van de vergaderingen 12 febr, 19 mrt, 9 mei, 24 juni,

