200709 Notulen MR
Notulen MR vergadering
Datum: 2000507
Plaats: Personeelskamer Zilvermeeuw
Tijd: 18.30 -21.15
Aanwezig:
Notulist: Roos
Opening, Sandra welkom heten en inventarisatie rondvraag
Punten vanuit directie: zie bijlage Marco
Werkverdelingsplan: 10.000 euro nog in te zetten. Ideeën worden verzameld staat er.
Staat in gedeelde document.
- Kerstvakantie vrije middag moet zijn 18/12 ipv 19/12
- Werkdrukgeld: we zouden toch graag een vakdocent gym willen. De vraag is hoeveel geld
blijft er over. Waar gaan we het op inzetten. In september goed bekijken. We weten nu hoe
de formatie wordt (leerplein inzet ed). Wij als MR zetten in op gymdocent.
- Vraag aan Marco: wordt de muziekles nu niet meer uit OR potje cultuur betaald? Met de
subsidie zijn niet de volledige lessen te betalen. Vandaar dat dit potje nodig is. De
ouderbijdrage is vrijwillig. Er wordt steeds minder betaald. Ooit is de afspraak gemaakt 5
euro per lln. in dit potje. 1 euro voor de bibliotheek, 4 euro voor andere dingen. Daardoor
1000 euro. We hebben minder lln. inmiddels.
- Vraag aan Marco: hoe zit het met het functieboek? Als onderwijsassistenten meer gaan
verdienen drukt dit op de formatie. Komt later terug.
Notulen 26 maart
Vergadering was niet doorgegaan. Digitale meeting gehad over kamp groep 8.
Binnengekomen post/mail
Geen
Evaluatie afgelopen periode tijdens Corona. Leerpunten? Wat ging goed?
Afstand vergaderen is goed gegaan. Over kamp. Als MR
Ouders zijn blij met hoe snel wij alles op hadden gezet. Het was wel een groot programma. Veel
lesstof. De resultaten op school de kinderen die achterstand hadden is zo gebleven. tip is filmpjes
opnemen met instructies zodat thuis op eigen moment gekeken kan worden.
Formatie
Besproken A. in 1/2b.
TSO
Wat is de stand van zaken op dit moment?
Is er nog actie gewenst/noodzakelijk? Er moet nog een evaluerende brief naar alle ouders toe.
- TSO nav onze brief zijn er al wel aanmeldingen van ouders. Toch zijn er nog gaten. We
hoeven het bedrag niet te verhogen van de TSO. Toch blijven we werken met 2 KIVIDO
medewerkers. In de Taalklas en in de onderbouw. Volgend schooljaar wordt tussen

-

-

voorjaars- en meivakantie weer dezelfde brief gestuurd met oproep.
Vraag aan Marco: Taalklas TSO rekening? Wordt betaald vanuit het taalklas budget
(vergoeding die school krijgt vanuit het rijk). Per lln wordt er 100 euro gestort vanuit dit
budget.
Brief of stukje over TSO moet nog in maandbrief of aparte mail. Roos en Renée maken dit
stukjes.

Voortgang vernieuwde onderwijsvisie
Vorige keer besproken dat we dit volgend schooljaar oppakken.
Takenpakket directie
Er wordt in het takenpakket niet gesproken over aanwezigheid bij MR-vergaderingen. Vinden we
dit momenteel voldoende? Kunnen en mogen we meer aanwezigheid verwachten?
Misschien is hang-outs oid een optie.
Taalklas, voortgang bespreken als er nieuwe ontwikkelingen zijn
Komt volgende keer terug.
Rondvraag
Sandra stelt zich voor.
Afsluiting, afscheid Frank
Actiepunten: zie lijst hieronder

Actiepuntenlijst:
Wanneer
besproken:

Actie

door wie:

20190306

Doorlopend agenderen onderwerpen Jaarplan
19/20 MR

Renée

20190516

Foto maken MR

20190708

Navragen mogelijkheden MR cursus Basis en
Verdieping.

Renee

201900911

Bijhouden bestede uren aan MR door
personeelsdelegatie

Roos, Renee,
Arjen

201900911

Doorlopend agenderen “ doornemen
ingebrachte beleidsstukken”

Renee

20200116

Her-plannen vergadering 24 juni

Arjen

20200116

Navragen Marco plannen taalklas volgend
schooljaar

Renee

20200116

Navragen Marco planning / communicatie
(GMR) nieuw functiegebouw

Renee

20200116

Navragen Marco gedachten / eigen beleidslijn
VOG bij TSO

Renee

20200116

TSO brief aanpassen en aan MR-leden sturen

Frank

20200116

Aanbieden brief + inventarisatielijst aan Marco

Renee

20200116

Agenderen / vaststellen Jaarplan MR

Renee

