Notulen MR 17-02-2016
Aanwezig: Lisette, Bea, Rob en Gabry (notulist)
Afwezig: Iris (verlof)
Agenda
1. Notulen
2. Wat speelt er in de school
3. Binnen klimaat
4. ARBO
5. Begroting op basis van Rijksbijdrage
6. Vakantie 2016-2017
7. Formatie 2016-2017
8. Verkiezingen
9. Wat ter tafel komt

1. Notulen
Notulen vorige vergadering worden goedgekeurd. LT zorgt voor plaatsing op de site.
2. Wat speelt er in de school
Juf Kiomi is in verwachting, wordt medio december na verlof terug verwacht. Zij zal tijdens haar
verlof vervangen worden.
Er hebben twee akties plaatsgevonden afgelopen periode die beiden goed ontvangen zijn; de lichtjes
voor Sofia en de Mullerpierdag aktie voor Stichting Jarige Job.
Feedback voor de werkgroep was zowel positief (er is veel plezier beleefd) als opbouwend
(helderheid in coördinatie, praktische voorwaarden en mogelijk meer voorbereiding mn voor de
jongere kinderen).
3. Binnenklimaat
Er hebben nog geen metingen plaatsgevonden. Deze kunnen beter plaatsvinden bij
seizoensovergangen. Er zijn geen klachten en lijkt dus onder controle.
Het binnenklimaat blijft regulier op de agenda MR staan.
4. ARBO
Met betrekking tot de RIE zijn geen bijzonderheden te melden. Er zijn nu geen noodzakelijkheden.
Wel staan een aantal onderhoudswerkzaamheden op de planning voor 2016-2017. Deze zijn zowel
praktisch als ARBO gerelateerd. Hieronder vallen onder meer het schilderwerk, de bordjes op de
wc’s, maandverband voor de meisjes, verlichting en dovende prullenbakken. Maar ook de afstand
van de tafels tot het digibord en de afstand tussen de tafels in het lokaal en de bureaustoelen.
5. Begroting op basis van Rijksbijdrage
Zoals in het verleden onder het RVKO deel wordt de gehele school nu als zelfstandige school
betrokken. (itt locatie van). Er is beter inzicht in de onkosten die gemaakt worden. De begroting is
gezien door en uitgelegd aan de MR.
6. Vakantie 2016-2017
De FOKOR dagen zijn bekend en bindend. De concrete planning voor extra vrije dagen volgt.
Er is vanuit de oudergeleding geen reactie op de wisselende studiedagen zoals dit jaar uitgezet. RK
vraagt rond.
Het schoolteam is positief over de wisselende studiedagen (deeltijdwerkers).

7. Formatie 2016-2017
De school is groeiende. Er is gestart met inventarisatie onder de leerkrachten. Medio maart zal er
meer duidelijk zijn over de toekomstige formatie van het schoolteam.
8. Verkiezingen MR
De planning wordt besproken, loopt.
RK zal zich inzetten tot actief werven van kandidaten.
LT zorgt voor app aankondiging van verkiezingen en link naar de website.
9.Wat ter tafel komt
GL brengt in dat voortgang van leerlingen zonder aankondiging aan ouders besproken is met
leerlingen zelf en attendeert erop dat dit tot onduidelijkheid en verwarring kan leiden bij zowel
leerlingen zelf als ouders. Voorstel is bijvoorbeeld leerlinggesprekken mbt voortgang met leerlingen
bespreken na rapportbesprekingen met ouders. LT neemt feedback mee in planning.
Er heeft nav feedback vanuit de oudergeleding een aanpassing plaatsgevonden in de normering van
topografie. Ouders hebben zich gehoord gevoeld.
LT zorgt nog voor plaatsing van jaarverslag.

