
Notulen MR 13 januari 2020 

MR 
maandag 13 januari 
Keuchenius 
19.30 uur aanvang vergadering 

Vergadering:
Datum: 
Plaats:
Tijd:

Agenda 

1.Opening door Constantijn 
Iets met afspraken... 
2.Mededelingen van Anke 
-wat gebeurt er rondom stakingsgeld? er is nog steeds geen terugkoppeling vanuit
het bestuurskantoor. We zien dit graag nog wel voor de volgende staking tegemoet.
AE informeert zodra ze meer weet MS contact met GMR-lid. 
-De enquete rondom voel je sterk! is nog niet verstrekt naar ouders.  
3.Nieuwe stap in werken met de basisgroepen  
Bespreekpunten;  
-is het een gedragen besluit?  
-is er meer tijd nodig voor afstemming? 
-ouder-enquete  
uit presentatie (sheet: wat levert deze verandering op?) en ouder-enquetepunten
lopen we eea na criteria van MR was: we hechten waarde aan de mening van het
team bij het nemen van een volgend besluit; moeilijkheid is dat het team er
momenteel niet eenduidig in staat…  
er wordt geconcludeerd:  
-draagkracht vanuit de leerkrachten die binnen de basisgroepen werken is de
belangrijkste factor om tot gewenste ontwikkelingen/successen te komen. Er blijkt
onduidelijkheid over de totstandkoming van de punten van de stemming. LN
koppelt deze vraag terug naar AE.  
-we verwachten dat nu met de aanschaf van Faqta en het draaien hiervan met meer
structuur, op de middagen meer ruimte gaat geven, maar hebben dit nog niet
gemerkt.  Het merendeel van de leerkrachten wil ervaren wat deze ruimte ons gaat
bieden/ de gewenste opbrengsten (voor meer kindgerichte begeleiding) gaat
opleveren.  
Oudergeleding begrijpt dit en geven ook belang van zorgvuldige stappen nemen
aan.  

De situatie is er qua personeelsbezetting momenteel niet naar om uit te breiden,
we werken niet op volle sterkte, waardoor beoogde idealen binnen dit werktraject
nog niet bereikt zijn. .  
Oudergeleding adviseert ook de komende periode vast te leggen wat de ruimte oplevert; (vooraf
plannen; wie doet wat in de beschikbare tijd, zodat achter de winst beter gemeten kan worden dan
in de afgelopen periode). 
Periode; de weken tot aan de voorjaarsvakantie. LN informeert AE.  
4.Goedkeuring notulen 26 november 2019 
Notulen van 26november worden doorgestuurd en WvdS stuurt ze door.  
5.Ingekomen stukken: 
Er zijn geen ingekomen stukken 
6.Mededelingen vanuit de GMR 
Opgevraagde informatie is even niet paraat, volgende vergadering meer toelichting.
MS informeert bij WdP.  
7.OR en TSO: 
- Terugkoppeling kascontrole 
- Banksaldo TSO 
Kascontrole is geweest door LN en WvdS. Allemaal duidelijk en zeer gestructureerd
weergegeven.  
Banksaldo TSO is (al jaren) hoog.  
LN vraagt aan TSO commissie terug hoeveel het beschikbare budget is en of ze
voorstel willen doen naar MR over een besteding die de (overblijf)kinderen op de
Keuchenius ten goede komt. Geopperd wordt iets op/met het plein, nieuwe
gezelschapsspelletjes of bijv.nieuw klinktek in speellokaal.  
8.Instemming MR, vanuit Jaarplanning: 
-Rooster van aftreden (bijlage) Team geeft verkiesbaarheid van WvdS aan. Via drive
zal PMR vacature bekend maken.  
9. Rondvraag 
Abonnement MR-blad mag opgezegd worden  
10.Sluiting om 21:15 

