‘Onderwijs van de toekomst
voor het kind van nu’
Notulen MR
Plaats

Fazant 5
Datum en tijd

Dinsdag 19-11-’19,
19.00 - 21.00 uur

Agendapunten:

Inhoud:

Voor wie Belangstellenden en:
Oudergeleding:
Joyce Maijers
Vivianne van der Heiden
Personeelsgeleding:
Suzanne van der Meijden
Clarens Groeneveld-Immenga (afwezig)
Genodigden:
Anja de Jong (directeur)

Besluit/actie:

1. Opening
2. Notulen vorige
vergadering
8 oktober 2019

3. Ingekomen stukken
GMR en
mededelingen

De notulen zijn goedgekeurd.

Agenda en notulen GMR binnengekomen. Ook diverse
andere ingekomen stukken vanuit de GMR:
- agenda GMR 1 oktober
- bestuursinfo
- GMR vergadering 14 mei
- Medezeggenschapsstatuut
- Medezeggenschapsreglement GMR
- Huishoudelijk reglement GMR PO
- Privacyreglement
Pijler begroting + verantwoording ingebracht door Anja.
Deze wordt besproken tijdens het volgende punt van de
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vergadering.
4. Begroting
(+beleidsvoornemens,
meerjarenbegroting en
meerjareninvesteringsplan)

Anja krijgt een conceptbegroting van het bestuur. Deze is
voor een deel ingevuld, voor een deel wordt deze door
Anja aangevuld. Anja heeft een aparte verantwoording
geschreven waar verschillende punten extra worden
toegelicht. Deze licht ze mondeling nog verder toe.

adviesrecht

MR keurt de begroting goed.

Komend jaar (2020) wordt er veel geïnvesteerd in de
nieuwe school. Er wordt nieuwe ICT aangeschaft en
nieuw meubilair. Hiervoor heeft Anja wel een aanvraag
gedaan en goedkeuring gekregen bij het bestuur, maar
deze zijn niet verwerkt in de begroting.

5. Cijfers OR

6. Nieuws IKC en/of
nieuwbouw

Marloes wordt volgende
vergadering door Vivianne (14
januari) uitgenodigd om OR cijfers
toe te lichten om 19.00.
De aannemer loopt op schema, nog geen zicht op de
oplevering van de nieuwbouw.
Volgende week is een ouderavond over het IKC. Hier
vertellen Cora Labree en Anja het eerste half uur over
praktische zaken.
Vorige week heeft Anja met diverse onderbouw collega’s
en een medewerker van de opvang overlegd over een
doorgaande lijn in van de opvang naar de kleuters. In dit
overleg is onder andere is het werken in groepen en het
meubilair besproken.
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17 december staat een ‘opmaat’ vergadering gepland,
waarin we dit met het hele team bespreken. De collega
van de kinderopvang sluit dan ook aan.
Zij sluit ook aan bij de vergadering van de projectgroep,
die in januari zal plaatsvinden.
Op 4 mei is een studiedag waarin ook aandacht besteed
wordt aan het IKC.
Tijdens de studiedag (van Anja) over een IKC voor
schoolleiders is er gesproken over het functioneren van
verschillende organen in de school.
Anja wordt de leider van het IKC. Zij zal de opvang en de
school aansturen. Hierdoor heeft ze te maken met 2
verschillende werkgevers (1 van de ‘scholen’ en 1 van de
‘opvang’).
Waarschijnlijk zal er hierdoor het eerste jaar nog niet veel
veranderen binnen de MR van onze school. Het is
belangrijk dat de verschillende organen elkaar ontmoeten
en met elkaar gaan praten, waardoor er hopelijk
uiteindelijk een mooie samenwerking kan gaan
plaatsvinden.
7.  Jaarverslag MR
2018/2019

Deze week keuren we het jaarverslag goed. We hebben
op dit moment geen op of aanmerkingen.

8.Samenwerking OR

Datum vergadering oudergeleding MR met OR is
vastgesteld op 7 januari.

Suzanne plaatst het jaarverslag
op de website, ook wordt het
verslag via schoudercom met
ouders gedeeld.
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9. Allergie Protocol

Bij de overgang van de ene naar de andere
groep/leerkracht is er een overdracht tussen de
leerkrachten. Hierin wordt en formulier besproken, waarin
ook medische aandachtspunten van kinderen staan.
Handhygiëne is heel belangrijk, zeker bij de overblijf.
Handen wassen niet alleen voor het eten maar ook
daarna.Tijdens de overblijf is het streven dat alle kinderen
om 12.30 buiten zijn, hierdoor wordt er niet altijd op
toegezien dat kinderen ook na het eten hun handen
wassen.
Aandacht voor het zonne Protocol/hitteprotocol met het
zicht op het naderende voorjaar.

10.MR cursus
begroting

11. Rondvraag

Clarens en Suzanne zijn op 31 oktober naar een cursus
van de AOB geweest over financiën en waar je op kunt
letten bij het bekijken van de begroting.
Dit was een leerzame avond.
-

Dit punt moet door de directeur
besproken worden met TSO
(dus niet rechtstreeks door een
van ons).
Suzanne maakt Anja hierop
attent.

