Notulen MR vergadering
Maandag 28 januari 2019- 19.15 tot 20.30 uur
Locatie Hoitsemastraat

Aanwezig: Lies Maliepaard, Dorien Wimmenhove, Conny Bredemeijer, Nadesh Jongeneel, Stefan Hokke,
Mees van der Wiel
Afwezig: Joke Heinen

1. Opening : Conny
2. Notulist: Nadesh
3. Ingekomen post
Er is geen ingekomen post
4. Notulen / afspraken vorige vergadering
2019-2010 wordt de MR meegenomen in de kwaliteitsagenda
5. Onderwerpen vanuit de ouders

MR Ideeënbus: Alle ouders kunnen meedenken, mee praten over de school. Dit kan via ons, de MR. Om
ervoor te zorgen dat het meer gaat leven op school zullen we een Meedenkbus gaan ophangen. Ouders
kunnen hierin hun vragen en wensen aan de MR deponeren. Ieder idee wordt in de MR besproken en
zal teruggekoppeld worden. Digitaal? -> Actie Nadesh zal hiervoor de voorkant maken
- Overlast op openbare speelplein van hangjongeren. Lies zal hierover schakelen met de wijkagent
van Maaswijk.
6.

Onderwerpen vanuit de leerkrachten
Werkverdelingsplan is een vervolg op het professioneel statuut.
De visie van CBS Het Anker is dat wij boeiend onderwijs geven aan de leerlingen om hen voor te
bereiden op de maatschappij. Met de handelingen die wij als professional verrichten
leveren we een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkelingen van onze
leerlingen en hun onderwijsbehoeften.

7.

Onderwerpen vanuit de Directie
-

Nieuwe personeelsgeleding ingegaan
Nieuwe Arbodienst m.i.v. 1 januari 2019: ‘Perspectief’ nemen dossiers over
Om verzuim tegen te gaan/reduceren zullen we ons richten op zoveel mogelijk de
werkdruk verlagen en verhogen van het werkplezier
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-

-

Dorien gaat in juni 2019 met zwangerschapsverlof
Onderwijskundig; We hebben ingeschreven op een subsidietraject van 3 jaar
waarin we mediakunst-educatie gaan opzetten. Dit is een samenwerking met de
Boekenberg, Digital Playground en 3 Spijkenisser scholen (Het Anker-MarimbaPiramide) De aanvraag is gedaan en we gaan m.i.v. het nieuwe cursusjaar van start
in groep 6.
De Functiemix niet meer van toepassing

8. Natuurspeeltuin
- We willen de natuurspeeltuin opfleuren met zaden/fruitboompjes/bijenvlinderzone. Nadesh en Conny zullen dit gezamenlijk oppakken.

9. Onderwerpen vanuit de GMR
-

Conny en Mees zijn bij de GMR geweest. Begroting is uitgelegd daar kun je op
schoolniveau inkomsten en uitgaven zien.
Vakantierooster besproken 2019-2020 zodra meer bekend wordt deze gedeeld.
Over het reisplan/visie van de VCPO gesproken, 6/2 is daar een meeting voor en
wordt het e.a. verder toegelicht.

10. Afspraak volgende vergadering
8 april – opening: Nadesh
17 juni - opening: Stefan (laatste keer aanwezig). Extra aandacht voor MR verkiezing.
11. Rondvraag
Nadesh heeft de basiscursus voor MR-leden afgerond
12. Sluiting
De vergadering wordt om 20:15 uur door Mees gesloten.
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