Notulen MR vergadering 27/3- 2018

Aanwezig: Erik, Miranda, Bianca, Vinnie, Karen (15 min. later). Marjolein sluit om
19.35 uur aan
Afwezig: Harma i.v.m. nieuwe baan
Notulist: Vinnie
1. Opening
Erik opent de vergadering om 19.30 uur. Marjolein sluit om 19.35 uur aan.
2. Informatie vanuit de directie
Wisselingen in de groepen in de afgelopen maanden: Marjolein legt uit welke keuzes we
hebben gemaakt bij het vertrek van Harma en Lisanne. Ook de functieverandering van
Jacqueline wordt toegelicht. Door de ziekte van Karin zijn er taken met betrekking tot het
begeleiden van individuele kinderen die nu opgevangen worden door Samantha en door
Nienke die uitbreiding van uren heeft gekregen.
Formatie komend schooljaar: Bij het aannemen van de nieuwe collega’s Richëlle en Janine
denken we twee sterke bovenbouwers binnen te hebben gehaald. Verder hebben we te
maken met mobiliteit en het afstemmen op collega’s met ouderschapsverlof. Het doel is om
de formatie definitief rond te hebben in mei.
RI&E: Is afgenomen in december. De gesprekken met de personeelsleden moeten nog
plaatsvinden.
Gebruik Social Schools: Dit loopt goed. Leerkrachten zijn enthousiast en de ouders worden
geïnformeerd. Het is n u ook mogelijk om Social Schools te koppelen aan de schermen in de
hal bij de kleuters en de koffiekamer (Narrow casting).
3. Rooster van aftreden is gebaseerd op de volgende jaren van aftreden:
Vinnie 2005
Miranda 2015
Bianca 2015
Erik 2016
Karen 2017
Harma 2019 – is vertrokken
Duur van de zitting is 3 jaar. Miranda en Bianca stellen zich herkiesbaar. Er moet dan enkel
vervanging komen voor Harma.
4. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
5. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
6. Notulen/ actielijst
7. Nieuws van

Arbo: Geen nieuws. We vragen ons af hoe we nu aan informatie komen zonder MR lid bij de
GMR. Op de site van Primenius staan de jaarverslagen.
Team: Zie “Informatie vanuit directie”.
GMR: Geen nieuws.
SAC: SAC geeft aan geen notulen te ontvangen van de MR. Deze worden gemaild naar Lia
Schomaker.
Verkeerscommissie: Geen nieuws.
8. Rondvraag:
Vraag: Zijn we formeel op de hoogte gebracht van de installatie van de zonnepanelen?
Volgens de kruisjeslijst moeten we geïnformeerd worden omtrent verbouwingen van het
pand.
Antwoord: Het ligt ons bij dat het eerder genoemd is door Marjolein.
Vraag: Hoe bevalt het werken met Snappet? Karen geeft aan dat de rapportage niet altijd
duidelijk is voor ouders.
Antwoord: Ouders met specifieke vragen omtrent individuele kinderen kunnen het beste bij
de groepsleerkrachten terecht voor antwoorden en verdere informatie.

Actielijst:
Actie:
Notulen van november 2017 op de site zetten

Uit te voeren door:
Vinnie (28/3-2018)

Notulen van november 2017 doorsturen naar SAC Vinnie (28/3-2018)
Notulen opvragen bij SAC

Vinnie (28/3- 2018)

Notulen van maart 2018 doorsturen naar SAC

Vinnie

Notulen van maart 2018 op de site zetten

Vinnie

Notulen opvragen bij GMR

Vinnie (29/3- 2018)

