Notulen MR vergadering 24 April 2018

Aanwezig: Personeelsgeleding

: Maaike [voorzitter]
: Martine

Oudergeleding

: Esther [notulist]
: Bert

Gast

: Jan, waarnemend directeur

Afwezig: Directie

: Tom

1. Opening en vaststellen agenda en welkom
Maaike verwelkomt iedereen. Jan van Rheenen wordt welkom
geheten en hij stelt zich voor en wij stellen ons voor aan hem.

2. Goedkeuring notulen/actielijst
De notulen van 6 Maart 2018 bespreken we met zijn allen en
wordt goedgekeurd. Esther mailt deze z.s.m. naar Florieke
zodat zij hem op de website van de Klim-Op kan zetten.

3. Ingekomen stukken/mededelingen
Er zijn wat MR tijdschriften gekomen, deze doen we in de
MR map. Map gaat met Bert mee naar huis.
Esther heeft de email over het glutenvrije eten beantwoord
richting de ouders. Maaike heeft aan Elles doorgegeven dat
het nogmaals besproken moet worden binnen de OR.
Mail gekomen met uitnodigen MR-GMR avond op 15 mei.

4. Fusie met ’t Vierspan
Jan; De formatie kan komend jaar hetzelfde blijven. Er is
ruimte voor 5 groepen.
Hij stelt voor dat de OR en MR nog 1 jaar stand houdt zoals
het nu is. En dan in de loop van komend schooljaar samen te
voegen met de MR van ’t Vierspan. Of met deelraden werken.
Esther en Maaike treden af, er zullen dus verkiezingen
moeten komen. Er moet een oproep komen voor 1 ouder er bij
in de MR. Bert en Martine zijn de kiescommisie.
Maaike vraagt of het mag/handig is om een lid van de
oudergeleding voorzitter te laten worden. Dat kan en is het
handigst om dit te rouleren van ouder naar leerkracht.

5. Formatieplan en groepsverdeling
Er is ruimte voor 5 groepen komend schooljaar. Kan ook
gekozen worden voor 4 groepen en dan dat er ergens anders
extra ingezet kan worden.
I.v.m. 6 jaar lang 100% fusiegeld is er ruimte/geld voor 5
groepen. Dit geld moet wel verdeeld worden over het hele ’t
Vierspan.

Het team heeft voorkeur gegeven aan 5 groepen.
Er is nog geen invulling gemaakt wie voor welke groep komt
komend schooljaar.
Groep 8 wordt geen combinatie groep.

6. Vakantierooster ‘18/’19
Op ’t Vierspan[Wendel en Woud] is er komend jaar ruimte
voor 2 weken meivakantie. Dit is mogelijk doordat ze komend
schooljaar beginnen met het 5 gelijke dagen model van het
continurooster. 5 dagen 8.30 uur tot 14.15 uur. Waarvan 15
minuten gezamenlijk eten met de leerkracht en 30 minuten
pauze.
Kinderen moeten in 8 jaar school aan 7520 uren les hebben
gehad.
Jan gaat in de meivakantie een voorstel op papier zetten.
Er is een vraag geweest van een ouder om de meivakantie
gelijk te trekken met de middelbare scholen.

7. Mededelingen directie
Er is maandag na de vakantie een bijeenkomst om de
resultaten van het onderzoek toe te lichten aan de
leerkrachten. Ruurd en Compaean is ook aanwezig.
Jan maakt ook een groffe schets van het plan van aanpak. En
gaat dit voorstellen aan het team.
Present gaat met aps-it Office 365 werken, in combinatie
met onderwijs maak je samen.
Daardoor komt waarschijnlijk het ouderportaal te vervallen,
omdat je met office 365 ook dezelfde mogelijkheden hebt en

dat het ouderportaal ontzettend duur is voor wat je er voor
krijgt.
Woensdag 25 april is er weer een koffieochtend en de
schoolfotograaf komt.
Na de meivakantie komt er nog een koffieochtend maar dan
op een andere dag gepland als woensdag.
Jan krijgt ook ondersteuning, iemand als aanspreekpunt voor
vragen.
8. Gezamelijke MR-GMR avond, dinsdag 15 mei
Er is een uitnodiging geweest voor een gezamenlijke MR-GMR
avond. Dit is op dinsdag 15 mei van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Iedereen moet even kijken of die heen gaat.

De volgende vergadering wordt 5 juni.

