Notulen MR vergadering
Maandag 13 november 2017 - 19.15 tot 21.00 uur
locatie Hoitsemastraat
Opening door Conny
Notulen: Conny
Ingekomen post:
Tijdschrift info MR. Dit moet nog gelezen worden.
Notulen en afspraken vorige vergadering
De notulen zijn goedgekeurd.
Er zijn bordjes opgehangen op de hekken. Wisselend succes.
Na verzending van de notulen bij op- en aanmerkingen binnen 3 dagen reageren. De
eventueel aangepaste notulen worden dan op de website geplaatst.
Actielijst
Jaarverslag MR:
Moet nog gemaakt worden. Mees buigt zich hierover. Dit gaat naar de volgende
vergadering. Zie jaarverslag vorig schooljaar.
Risico inventarisatie en evaluatie 2017 :
Lies licht dit toe.
De stoppenkast is doorgegeven aan Anculus.
Stopcontact afdekplaatjes heeft de aandacht.
Paniekslot is vervangen.
Thermostaatkraan is nodig in de keuken, hierop komt actie.
Idem zonwering in de keuken.
Er zijn geen BHV-ers op de Bladergroenstraat. Misschien is er iemand van de A.M.G.
Schmidt?
Lies onderneemt actie. Toevoeging:Caitlin heeft BHV.
Begroting
Is nog niet binnen. Lies heeft hem wel besproken met het bestuur.
Onderwerpen vanuit de ouders
Tip van Nadesh: EU schoolfruit. Misschien een idee voor volgend schooljaar.
Kindertekening lezen (Nadesh): Hier is een cursus voor, kinderenbeterbegrijpen.nl
Nieuwe staking 12 dec: Er is grote bereidheid op school. 5 december is de landelijke
uitspraak. We houden zeker vinger aan de pols.
Google drive: Mees heeft de MR-stukken erop gezet.
Onderwerpen vanuit de leerkrachten
Geen punten
Onderwerpen vanuit de Directie
Per 1 november is er een IB-er minder. Er is een tijdelijke oplossing. Er is een
advertentie rondgestuurd. Afwachten of er sollicitaties komen.
Hester is aan het re-integreren.
Sjane gaat per 15 december met pensioen. Hester neemt de vacature over. Gaat dit nog
niet, dan zijn er oplossingen.
Huisvesting: Gevelbeplating is uitgesteld tot de zomervakantie.
Voor taal zijn zichtzendingen aangevraagd.
Er is overleg met Openbaar en RK- onderwijs om het aantal lesuren gelijk te trekken. Dit
is een GMR-besluit. Ook in directieoverleg komt het aan de orde.
Sinterklaas: Wij hebben traditionele Pieten. Aankomst is inmiddels geregeld.
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Onderwerpen vanuit de GMR
Er is geen vergadering geweest.
Afspraak volgende vergadering
15 januari 2018 Opening en notulen Nadesh
Rondvraag
Geen vragen
Sluiting
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