Notulen MR vergadering 3 juli 2018
Aanwezig: Personeelsgeleding

: Maaike [voorzitter]
: Martine

Oudergeleding

: Esther [notulist]
: Bert

Aanwezig: Directie

: Jan

Afwezig: Directie

: Tom

1. Opening en vaststellen agenda en welkom
Maaike verwelkomt iedereen. En we bespreken de agenda
punten gezamenlijk.

2. Goedkeuring notulen/actielijst
De notulen van 5 juni 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 is nog bij Martine.
Brief van een ouder gehad, i.v.m. fiets gesloopt in
fietsenstalling. Dit neemt Jan verder op met desbetreffende
ouders.

4. Formatie en groepsverdeling
Jan geeft aan wat de groepsverdeling wordt.
-

1-2 Elles en Petra
3 Maaike en Jacqueline
4-5 Elles en Kitty

-

6-7 Martine en Katja
8 Mieke en Anita
Anita en Jacqueline hebben nog wat ruimte en springen
hier en daar wat in om de werkdruk te verlagen. Zodat de
leerkracht dan bijv. administratieve taken kan doen.
Voor gym is nog geen vakleerkracht. Indien er geen
vakleerkracht komt, misschien iets voor Anita.
Morgen heeft Jan nog een gesprek met Present, misschien
dat er op de vrijdag nog ruimte is voor een gymleerkracht
voor groep 3 t/m 8. En dan 3 kwartier per groep.
Formatie is morgen ook rond. Als het rond is wordt het
bekend gemaakt aan de ouders.

5. Vakantierooster 2018-2019
Vakantierooster is rond, dit bespreken we met elkaar.
Vrijdag voor de herfstvakantie en voorjaarsvakantie komt er
een continurooster. Vrijdag voor de kerstvakantie en voor de
zomervakantie hebben alle klassen om 12.00 uur vakantie.
Studiedagen: vrijdag 1 februari, woensdag 29 mei en dinsdag
11 juni. Alle groepen de hele dag vrij.
Meivakantie 2 weken, 22 april t/m 5 mei. Vrijdag 19 april
goede vrijdag, ook vrij.
Herfstvakantie en voorjaarsvakantie zijn landelijk bepaald.

6. Vaststellen ouderbijdrage
Esther heeft navraag gedaan aan Shirley van de OR. De
ouderbijdrage blijft komend schooljaar hetzelfde.

7. Verkiezingen oudergeleding en personeelsgeleding
Niels Horn en Florieke Stouten hebben zich aangemeld voor
de verkiezingen. Martine zal een stemformulier maken en aan
de kinderen meegeven. Vrijdag 13 juli is de sluitingsdatum.
Kitty heeft zich aangemeld als personeelsgelding.

8. Veiligheidsplan
Het veiligheidsplan moet op 2 vaste tijdstippen per jaar
doorgenomen worden. Ook is het belangrijk dat het naar het
team doorgespeeld wordt. En dat zij ook weten wat daar in
staat.
Eventueel een afsprakenmap maken in Office 365. Jan gaat
hem digitaal versturen naar de MR leden in september.

9. Jaarplan MR 2018-2019
Het jaarplan hebben we gezamenlijk doorgenomen en wat er
per maand besproken moet worden in de MR vergadering.
Maaike past deze aan.
De schoolgids staat op de website. Als er aanpassingen zijn
wordt dat doorgegeven aan de ouders via de nieuwsbrief.
Alleen nieuwe leerlingen krijgen een geprint exemplaar.
Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt de info-kalender in
juni/juli van het oude schooljaar al bekend gemaakt aan de
ouders.
Voor nu komt deze van schooljaar 2018-2019 in september.

10.

Jaarverslag 2017-2018

We nemen het jaarverslag gezamenlijk door en deze zal
Esther naar Florieke mailen zodat het op de website gezet
kan worden.

11.

Vaststellen 1e vergadering 2018-2019

Maandag 10 september om 19.30 uur.

12.

Mededelingen directie

Komende donderdagavond is er een avond georganiseerd. Een
soort van ronde tafel gesprek. De ouders in groepjes.
Jan heeft aan de bel getrokken bij het bestuur. Zijn
voorwaarden om ook directeur van de Klim-Op te worden was
wel dat hij hulp en ondersteuning kreeg. Maar tot nog toe is
er niets geregeld. Jan is met iemand in gesprek en deze kan
eventueel 3 dagen ondersteuning geven op gelijk niveau. De
zorg ligt vooral bij de Woud en Klim-Op.
Morgen hoort Jan daar meer over.
De ondersteuning wordt z.s.m. bekend gemaakt. In ieder
geval aan het begin van het nieuwe schooljaar.

13.

Rondvraag

Bert; ouders vroegen waarom er geen Whats-appgroep was
gemaakt voor de ouders van de kinderen die op kamp waren.
Dit was i.v.m. de nieuwe privacywet. Er moet duidelijkheid
komen voor de ouders waarom dat niet gedaan is.
Esther; wie gaat komend jaar notuleren als ik met de MR
gestopt ben? Dat gaan ze in eerste vergadering bepalen.

