Notulen MR vergadering
OBS de Vijverstee
Notulist: Mark Bouwman
Voorzitter: Jan Harms
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Datum: 30-10–2017
Tijd: 19.30 uur

Plaats: De Vijverstee

OPENING
Aanwezig: Paulien, Jurryt, Gerda, Mark, Margriet, Jan, Mariet
Afwezig met kennisgeving: Aleid
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Vaststellen agenda
Ongewijzigd vastgesteld
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Notulen vergadering 18-09–2017 + actiepunten
Ongewijzigd vastgesteld
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Mededelingen MR leden
Veel rommel achter de school. Gemeente maakt wel school maar even op letten.

Deel 1 onderlinge MR vergadering
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Voortgang bouw en planning, advies DO
Er is een voorlichting geweest waar de MR aanwezig is
geweest. De tekeningen zijn opgestuurd naar de MR
om advies van de MR te kunnen geven. Zijn een paar
punten geweest die zijn aangepast. Vrijdag 20 Juli is
de oplevering van het gebouw aan de school.
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Enquête continurooster
Enquête is doorgenomen door de MR en zal worden
aangepast en worden geplaatst op de website. Mark
zal samen met Margriet kijken naar de enquête.
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Pedagogisch klimaat

x

Groep 3 en 4 klas geeft zorgen binnen de school.
School geeft aan dit zeker op te kunnen pakken en er
zal rust moeten komen binnen de klas.
Er zal gekeken worden naar een vaste leerkracht op
deze groep
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Status en voortgang teamtraining
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November zal de eerste training zijn.
Deel 2 MR vergadering met directie
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Mededelingen directie
1. Voortgang plein.
Dinsdag 31 oktober is er een afspraak met de
gemeente gemaakt om verder te praten over de
omgevingsplannen van de school. Naast onze ideeën
moeten we ook kijken welk deel van het terrein na
oplevering wordt overgedragen aan stichting Baasis.
De landschapsarchitect , stichting Baasis en ik zullen
de gemeente enthousiast proberen te maken voor
ons plan. Daarom zal ik de tekening voor het
schoolplein meenemen om te gaan presenteren.
2. De gymlessen voor groep 3/4 geven wat problemen
in de kleedkamers. Daarom hebben we met de
groepsleerkrachten en andere teamleden
afgesproken om voortdurend toezicht te houden
tijdens het omkleden.
3. Maandagavond 20 November vindt de eerste
scholing eigenaarschap en communicatie plaats.
4. De website wordt nu beheerd door Margriet
Jasperse. Alleen voor de technische zaken wordt
Geert Speelman ingezet.
5. Ziekte van personeel.
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Schoolbegroting
Schoolbegroting kan nog niet worden goed gekeurd.
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Formatie 2018-2019
Zal niet veranderen.

x
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Inspectiebezoek aan Stichting Baasis
Inspectie gaan meer de besturen bezoeken dan de
scholen. De verschillende scholen gaan ze op
verschillende tijden bezoeken.
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Thema zakelijke ouderavond
Thema zal voor deze avond internet en veiligheid
worden.
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Rondvraag/
WVTTK
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Sluiting

IP = Instemmingsbevoegdheid personeel
IO= Instemmingsbevoegdheid ouders
AP = Adviesbevoegdheid personeel
AO = Adviesbevoegdheid ouders
I = Informerend door directeur/ bevoegd gezag

x

