Notulen MR vergadering De 9 Wieken 6 december 2018

1.

Opening en welkom
Aanwezig: Jeroen, Ilona, Carien, Geeske, Catrien, Corjan, Marian
Carien neemt afscheid van de MR i.v.m. te drukke
werkzaamheden.

2.

Rondje langs de velden: input voor de vergadering
Procedure schoolleider ( Carien) .
De advertentie voor een nieuwe schoolleider heeft in de krant
gestaan, de brieven worden nu gelezen, volgende week komt de
commissie weer bij elkaar.
Carien vraagt om input van de MR waar ze extra op kan letten
bij het lezen van de brieven.
Genoemd wordt: Sterke persoon met ervaring. Daadkracht,
onafhankelijkheid in het team neerzetten ,case in
verantwoordelijke lijn,
Gezicht van de school , zichtbaar, laagdrempelig.
De personeelsgeleding van de MR geeft ook nog punten door
aan de afvaardiging van het team.
Ingekomen stukken/mededelingen:
Notulen 31-10-2018 en notitie, verstuurd op 14-11-2018
Terugkoppeling gesprek Ilona, Jeroen met Corjan en Jaap
Jeroen doet hiervan verslag,
Aan de orde kwamen de volgende punten:
 Onderhoud/klimaatbeheersing
 Middenbouw
 Schooltijden
 Input personeelsgeleding
 Rol van de MR
Notulen vorige vergadering d.d. 31-10-2018
Na een kleine aanpassing worden de notulen goedgekeurd.
Corjan:

3.
4.

5.
6.

 Reactie op de mail van Jeroen n.a.v de MR vergadering op
31-10-2018
Over een half jaar moet er weer een nieuw plan voor RI&E
komen. We besluiten het oude nog eens bij langs te gaan voor
de volgende vergadering. Dit om te kijken wat we het
komende jaar hieruit nog kunnen aanpakken en wat er voor
het nieuwe plan blijft staan.
 De schooljaarplannen en andere stukken zijn met een
begeleidende brief door Corjan naar de inspectie gestuurd.
Catrien maakt opleggers die de MR kan gebruiken bij
instemming-advies
 Onderzoek schooltijden (voortgang)
Corjan heeft contact met een van de ouders die in de
werkgroep van de schooltijden zit. Via Jeroen zijn ook de
andere ouders toegevoegd. De werkgroep wordt deze week
op de hoogte gebracht door Corjan.
Er is onlangs nog een bijeenkomst voor het team geweest. Tot
half januari heeft het team de tijd erover na te denken en met
een voorstel te komen. Voor de open dag in maart moet
duidelijk zijn wat het gaat worden.
Corjan zorgt voor een bijdrage op de website i.v.m. de
schooltijden
 Begroting:
De begroting moet eerst nog door de GMR en bovenschools
worden goedgekeurd. Volgende vergadering komt het in de
MR op tafel.
 In de begroting is onder meer opgenomen:
meerjareninvesteringsplan gebouw : meubilair, systeem
dak, schilderwerk, onvoorziene zaken.
 Nieuwe methode Begrijpend lezen, touch screens (ICT
begroting naar voren gehaald).
Met als doel: 2019-2020 volledig nieuw ingerichte school!
7.
8.
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Evalueren voortgang groepsverdeling
Dit is per brief ook naar de ouders gecommuniceerd.
procedure nieuwe MR lid
Carien moet nog voor de duur van een half jaar vervangen worden.

9.

We zoeken in het reglement hoe bij een tussentijdse verkiezing
gaat. ( Catrien / Ilona)
Er ligt nog een format voor nieuwe verkiezingen.
GMR Catrien
Op de agenda voor de komende GMR vergadering staat:
 AVG – geheimhoudingsplicht
 Teldatum
 Ezinge-Garnwerd vallen straks onder een andere gemeente,
Maar de scholen blijven bij Lauwers en Eems.
 Het is moeilijk om GMR leden te krijgen. Ze willen een
toekomstbestendig beleid maken om op een andere manier
aan medezeggenschap te kunnen doen. Op 30 januari 2019
wordt er een avond georganiseerd waarop dit probleem wordt
besproken en mogelijk opgelost.

10.
11.
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Rondvraag: geen
Sluiting om 22.00 uur.
Volgende vergadering is op 23-01.
NB.Deze wordt verschoven naar 14-02 i.v.m een cursus van
Geeske en Marian in Utrecht

