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Plaats: Lokaal groep 4-5

NOTULEN VERGADERING 15-04-2019
1.

Acties vorige vergadering:
- Het huishoudelijk reglement is nagekeken en aangepast waar nodig.
- Teun regelt online mailbox en notulen op website + jaarplan + sharepoint
omgeving.
- Saskia heeft de telefoonkosten bekeken, geen significante verschillen met
andere scholen zoals Bijenveld. Zakelijk abonnement altijd duurder. De moeite
waard om toch nog te bekijken of het goedkoper kan. St. Joris gaat over op
glasvezel (zsm). In de volgende begroting komt het terug.
-Jos heeft vragen voor achterbanraadpleging binnen, met deze input moet alles op
een rijtje worden gezet. Blijft op actielijst staan.

2.

Ingekomen post / mail:
Er is geen ingekomen post of mail.

3.

Mededelingen vanuit de GMR:
Studiedag GMR is geweest. Ze willen meer zicht krijgen op de kleuren van de
Condor-scholen. GMR wil graag op locatie gaan vergaderen, gedeeltelijk
aangesloten bij een MR-vergadering. Afstand daarmee ook verkleinen.

4.

Mededelingen vanuit Sint Joris / team / ouders:
- Toelichting verkeerssituatie.
Werkgroep Looistraat is bezig om verkeersveiligheid te vergroten. School wil
daarin meedenken en helpt actief mee door ouders in te lichten. Meer kan de
school daarin niet betekenen.
- Toelichting BSO.
Binnenkort gaat er in het dorp een flyeractie plaatsvinden om in beeld te brengen
of er animo is voor VSO/BSO/etc.
- Update nieuwe schoolplan.
Saskia stuurt overzicht nieuwe schoolplan door aan MR-leden. Binnen het team
wordt besproken wat de hoofdlijnen zijn (top 5 kansen, bedreigingen, pluspunten,
etc.). Is de koers nog kloppend?

5.

Planning / algemeen:
- Zittingstermijn MR-leden / rooster van aftreden.
Start MR
Teun
2018-2019

Jaar van aftreden
2021-2022

6.

Marjan
2015-2016
2018-2019* herkiesbaar
Jos
2016-2017
2019-2020
Thy
2017-2018
2020-2021
Achterban raadpleging:
- Enquête “Eerste ervaringen kind-ouder-leerkrachtgesprekken”.
Jos en Thy maken eerste opzetje.
- Behoefte peiling BSO? Eerst wordt er geflyerd, dit kan dus volgend
schooljaar.

7.

Taakbeleid:
- Saskia geeft toelichting op het nieuwe 'werkverdelingsplan' zodat
oudergeleding daarvan op de hoogte is.

8.

Projectplannen – voortgang bekijken:
• Cultuur
Leerlijn Drama gaat o.l.v. externe vanaf volgend schooljaar opgezet worden in
meerdere stappen. Leerlijn wordt daardoor scherper neergezet, leerkrachten
worden ondersteund in het lesgeven.
• Technisch lezen
Nieuwe technisch leesmethode die volgend schooljaar uitkomt is positief door
team ontvangen. In principe gaan we komend schooljaar met deze methode
starten.
• ICT
Handleiding ICT is af en zal in laatste teamvergadering door team worden
getest en uitvoerig bekeken. Vanaf volgend schooljaar in gebruik genomen.
Software blijft zoals het is: snappet wordt als optie bekeken voor op lange
termijn (past het in visie school) en methodesoftware zal op termijn ook thuis
gebruikt kunnen gaan worden. Voorlopig Muiswerk.
• Kleuterplein
Verbinden Kleuterplein en LIJN3 is in praktijk lastig. Leerkrachten zijn hier mee
bezig. Erg enthousiast over gebruik. Niveau methode is hoog.

9.

Definitief auditrapport:
Auditrapport is per mail verzonden naar MR-leden. Hierover zijn nog geen vragen.
Zie actielijst.

10.

Urenberekening en kalender:
- Verzoek instemming met de urenberekening en kalender 2019-2020.
Akkoord gegeven door MR.
- Bespreken concept urenberekening en kalender 2020-2021.
Geen bespreekpunten.

11.

Formatie 2019-2020:
- Toelichting op de laatste formatiewijzigingen.
Stand van zaken gedeeld met MR-leden.
- Verzoek akkoord inzetten werkdrukgelden in reguliere formatie.
Personeelsgeleding akkoord. Werkdrukgelden worden ingezet t.b.v. personeel
om 5 groepen te kunnen formeren.

12.

Schoolgids:
Zie actielijst.

13.

ARBO RI&E update:
Saskia heeft upate gegeven.
Rondvraag:

Er is geen rondvraag.
Nieuwe actielijst:
Wie
Jos en Thy
Marjan
Teun
Saskia
Jos en Thy
Allen
Allen

Wat
Vragenlijst achterban
Afzeggen VOO
abonnement
Mailbox werkend (via
Arno)
Herkiezen
Marjan/Verkiezen nieuwe
MR leden; mailen team.
Eventuele vragen over
audit-rapport
Continuroosterdagen
met MR bekijken. Ook
akkoord?
Schoolgids punten
doorgeven aan Saskia
per mail.

Wanneer
Volgende vergadering
Z.s.m
Z.s.m.
16 april
Indien van toepassing
volgende vergadering
Volgende vergadering
Woensdag 15 mei

