Mr vergadering 28 maart 2019
Brigit, Esma, Saida, Angelos, Ingrid, Jessica, Mariëlle, Miriam
Er is afscheid van Esma genomen. En Saida is welkom geheten.
1. Verslag vorige vergadering is vastgesteld. Ingrid zet ze op de website.
2. Mededeling:
 De school heeft de Audit opleidingsschool gehaald.
3. GMR:
 Begroting: Financieringsprocedure is ingewikkeld en zal voor volgend jaar worden
aangepast.
 Ziekteverzuim: onze school heeft weinig ziekteverzuim. Op andere scholen is dat veel
hoger.
 Stakingsgeld: Loon dat niet uitbetaald is aan de stakers, zal aan de scholen gegeven
worden van de stakers.
 Inzet werkdruk: Liever niet extra leerkrachten inzetten om de werkdruk te
verminderen, aangezien er steeds minder invallers zijn. Zoek andere oplossingen,
geeft SPO aan. Op internet staan veel sites die tips hierover kunnen geven.
4. Jaarplan
 Jaarplan loopt.
 Saida is bezig met een waterkraan op het schoolplein. Is afgewezen, maar ze gaan het
nogmaals proberen.
 Tjebbe, Jonas, Ivar zijn samen met Brigit bezig om meer groen op het plein te krijgen.
 In lokaal van groep 7 zal Ingrid een CO-2 meting doen. En ook de hele zijvleugel nog
eens meenemen.
5. Dieneke legt de schoolresultaten uit en ook over de zorgarrangementen.
 Het Samenwerkingsverband blijft een ingewikkelde procedure hanteren wbt de
aanvraag, maar ook evaluatie bij zorg. Ze hebben het een beetje aangepast, maar het
is nog steeds ingewikkeld. Het is noodzakelijk om aan de bel te blijven trekken.
Dieneke gaat dit bij IB-netwerk doen
Angelos bij de GMR
Ingrid bij DOPO
Ook zal de inspectie van het Samenwerkingsverband benaderd moeten worden.
6. Schoolplan
Brigit mailt Ingrid suggesties over de 5 speerpunten.
Voor elke mr vergadering mailt Ingrid ons een hoofdstuk met een eventuele vraag
om over te sparren.

7. Formatie
 Er komt extra geld doordat er een nieuwe toekenning is van de achterstandsgelden.
 Om nieuwe lln te werven moeten we weer eens gaan flyeren bij de Koppestokstraat.
8. Schoolvakantie
 Willen we twee weken meivakantie of niet? Hier moeten we de volgende
vergadering over hebben.
Rondvraag: geen

Actiepunten:









Miriam stuurt notulen naar Ingrid. Ingrid zet ze op de site.
Ingrid regelt CO-2 meting
Brigit stuurt suggesties schoolplan naar Ingrid.
Ingrid stuurt steeds stukken van het schoolplan voor een mr-vergadering
Dieneke trekt aan de bel bij IB-netwerk over de ingewikkelde procedures
zorgaanvraag en evaluatie van het samenwerkingsverband.
Angelos doet bovenstaande bij de GMR
Ingrid doet bovenstaande bij DOPO
Ook zal de inspectie van het Samenwerkingsverband benaderd moeten worden.

Datum nieuwe vergadering: 23 mei 2019

