Notulen MR (notulant: Rita)
dinsdag 4 september 2018 20.00u – 21.30u

Aanwezig: Jan, Noor, Erwin, Edita, Jolanda, Dorien, Agnes.
Afwezigheid van Ada en Rob met bericht.
Namens de directie: Monique Klaassen
1. Welkom en opening.
Monique is aanwezig bij het eerste deel van de vergadering en sluit daarna aan bij de MR vergadering van
de Vossenberg.
2. Notulen 12 juni.
- Notulen worden goedgekeurd.
- De vernieuwde website gaat binnenkort van start en Monique zal voortaan de notulen hierop gaan zetten.
Misschien is het een idee om in ouderportaal ook een verwijzing te zetten voor de notulen.
- Jaarverslag 2017-2018 actiepunten meenemen in het nieuwe jaarplan.
- Impressie visiebijeenkomst; er was een behoorlijke opkomst en ouders waren gemeleerd van groep 1t/m 8.
Er was positieve feedback en men gaf aan het prettig te vinden om met elkaar op deze manier in gesprek te
gaan.
3. Mededelingen.
- Stand van zaken omtrent personeel;
Er wordt alleen nog zakelijke informatie gegeven omtrent ziekteverzuim e.d. , i.v.m. privacy wet mag
inhoudelijk hier niet meer over worden gesproken.
Rob is bezig met re-integratie maar neemt nog niet deel aan deze vergadering.
- Per 1 oktober 2018 komt er een nieuwe concierge, hij gaat Rudi vervangen die het Kwekkeveld gaat verlaten.
- Ook per 1 oktober gaat Chantal Schuurbiers ( nieuwe leerkracht ) starten in groep 6/7 samen met Fanny.
4. Rondvraag.
- Jolanda;
De stukken van de GMR zijn binnengekomen, wat zijn de verwachtingen hierover van de MR .
Afspraak;
dit gaan we bekijken in het tweede deel van de vergadering bij opstellen concept jaarplan.
5.

Jaarplan MR.
Hier wordt eerst naar voren gebracht dat het zinvol is om het onderdeel visie en schoolconcept iedere
vergadering even kort op de agenda te plaatsen zodat iedereen op de hoogte kan blijven.
Vervolgens is aan de orde geweest het thema personeel en communicatie en hoe de MR hier een
constructieve rol in kan spelen nu er veel in beweging is (visietraject, organisatiestructuur, kritiek vanuit
inspectie). Dit thema heeft een groot gedeelte van de avond in beslag genomen. Aan de orde komt het
inspectiebezoek en verslag. Erwin merkt op dat dit wel geagendeerd was bij de laatste GMR vergadering van
2017-2018, maar daar was het Kwekkeveld niet vertegenwoordigd. Het is onduidelijk wat nu de status is.
Jolanda en Erwin nemen dit mee naar de volgende GMR vergadering en koppelen daarna terug.
Er is afgesproken om dit jaar opnieuw met subgroepen te gaan werkendie bepaalde thema’s uitdiepen.
Wellicht handig om personeel/organisatie/communicatie dan met elkaar te verbinden. Een ander thema is
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het visietraject. Het is op dit moment nog niet duidelijk wie in welke subgroep wil participeren. We pakken
dat de volgende keer weer op.

21.45 uur Sluiting
Voorstel notulant volgende vergadering; Ada
NB: na afloop van de vergadering is terecht opgemerkt dat een van de MR vergaderingen uit het jaarrooster niet is
opgenomen. Dit wordt gecorrigeerd. Dat betekent dat de tweede bijeenkomst niet pas 11 dec, maar al op dinsdag 30
oktober is. In de jaarkalender voor ouders (die als bron is gebruikt door de voorzitter bij het plannen van de
vergadering) stond de MR vergadering niet vermeld.
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