Concept notulen MR
29 januari 2018 - 18.30 uur.
Aanwezig:

D. Brederoo, C. van den Barselaar, W. van Damme, T. Steenweg, H.
van der Sluis

Afwezig ;

S. van Heijningen

Volgende vergadering: 19 maart 2018, 18.30 uur.

1. Opening en vaststellen Agenda.
2. Vaststellen van notulen 18 december 2017.
Notulen worden akkoord bevonden behoudens enkele wijzigingen. Deze zullen
aangepast worden op de website geplaatst worden door Cristine.
3.

Binnengekomen stukken etc.
Een mail van een ouder over een pestprotocol. Danny zal haar wijzen op de relevante
informatie in de schoolgids. Daarnaast zal zij naar de betreffende leerkracht verwezen
worden.

4.

Schoolse zaken
De MR stuurt een kaartje naar Sabrina vanwege de geboorte van Vajen. Thijs regelt dit.

5.

Te bespreken onderwerpen
- TSO
Thijs geeft een samenvatting van de besproken punten binnen het overleg over de TSO.
De MR wil graag op de hoogte blijven van de effecten van de training voor SRKmedewerkers, de verbeteringen die de SRK doorvoert om de TSO beter te laten
verlopen en de samenwerking tussen de JHS en de SRK. Thijs zal dit per mail aan de
verantwoordelijken binnen de JHS vragen.
- de rol van de MR binnen het IKC
Sjoerd heeft te kennen gegeven concrete vragen te willen hebben om wat meer
beslagen ten ijs te kunnen komen. We komen samen op de volgende vragen:
Wat betekent het IKC voor:
*De kinderen in de klas?
*De personeelsbezetting?
*De TSO?
Hoe zien de plannen eruit om de SRK en JHS te reorganiseren?
Wordt het 1 organisatie?
Komt er een gezamenlijke MR?
Blijft de samenstelling van de MR bestaan uit ouders en personeel?
Heeft de MR nog een rol in de besluitvorming? Kunnen wij een go of no go geven?
Hoe ziet het besluitvormingsproces eruit? Is er een stappenplan?

- afhandeling mail medewerker
Danny heeft contact gehad met de betreffende medewerker. Deze verklaarde zich te
weinig te hebben gerealiseerd welke gevolgen dit had voor de MR. Ze begrijpt de
stappen die zijn ondernomen en neemt de MR niets kwalijk. Ivan is in gesprek gegaan
en wijdt daar in punt 6 over uit.

6.

Vragen aan Ivan

- Begroting
Ivan legt aan de hand van de begrotingsbalans uit hoe de zaken ervoor staan. De MR is
akkoord met de uitleg.
- Nieuwbouw
De komende tijd zal de aannemer bekend worden gemaakt en duidelijk worden of de
begroting correspondeert met de offerte van de aannemer. Dat is spannend vanwege de
grote prijsstijgingen in de bouwwereld. Ivan houdt ons op de hoogte.
- Verkiezingen
Er verlopen twee posities.
Werner overweegt zich herkiesbaar te stellen, Henk is niet verkiesbaar.
We communiceren begin maart dat ouders zich beschikbaar kunnen stellen en hun profiel tot
de meivakantie aan kunnen leveren. Na de meivakantie zullen de verkiezingen plaatsvinden.
Christine verzorgt de communicatie.
- Gesprek medewerker
Ivan vertelt dat er direct na de vakantie een gesprek is geweest waarin beide partijen vrijuit
hebben kunnen spreken. Het gesprek is naar beider tevredenheid afgesloten.
7. Vragen van/aan de OR
- Ivan en Christine bekijken een begrotingsformat voor de OR. Hier komen we later op
terug.
8. W.V.T.T.K / Rondvraag

