Uitnodiging
6 Maart zal er om 19.45 een MR-vergadering zijn aan de van Brakelstraat.

Aanwezig: Ina, Inge, Kim, Robert, Maarten en Saskia
Notulen
1. Opening
2. Notulen 21 januari
3. Actiepuntenlijst
Datum
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Onderwerp

Betrokkenen

Terugkoppeling informatie bijeenkomst SWV23-02
Navraag bij GMR
Looqin toelichten in de MR
Eerst in team bespreken, daarna MR

Saskia

Ouderavond over nieuwbouw beleggen indien nodig

Robert

Informatiebijeenkomst inplannen groepen 4 en 6
Brief inscannen ministerie

Robert
Robert

Kim

4. Mededelingen
5. Nieuws uit directie en teams
6. Personeel
- Jorieke ligt in het ziekenhuis. Zal waarschijnlijk nog wel even duren. Tot de meivakantie is
vervanging geregeld.
- Paul heeft zich vanaf vandaag ziekgemeld. Intern is de vervanging opgelost.
- Inval is wel erg moeilijk op dit moment en zal consequenties met zich mee brengen,
helaas.
- Krimp personeel  consequenties zouden kunnen zijn: groepen samenvoegen volgend
jaar (de 2 groepen 4 en de 2 groepen 6 van dit jaar, naar 1 groep 5 en 1 groep 7 voor
volgend jaar). Volgend schooljaar naar 8 groepen gaan en ondersteuning inzetten.
Volgende stap is ouders van de beide groepen uitnodigen voor een
informatiebijeenkomst en dit toelichten. Vervolgens kunnen we dit in laten gaan in het
nieuwe schooljaar, maar zou ook dit schooljaar al kunnen.
MR steunt dit. Laat de groepen al aan elkaar wennen. Voor de zomervakantie alvast
starten in de nieuwe groep zou wenselijk zijn. Overwegingen aangeven is belangrijk,
neem ouders hier goed in mee. Transparant blijven over de positieve en de minder
positieve kanten van de overwegingen en beslissingen.
- Werkdrukverlaging: ruim €36000,- inzetten vanuit het ministerie om werkdruk te
verlagen. Team gaat hier naar kijken en daarna wordt dit teruggekoppeld naar de MR en
voor instemming. Ter kennisgeving scant Robert dit in en mailt ons dit.
7. Nieuwbouw

Informatieavond nieuwbouw  positief verlopen. De bouw gaat door. Architect gaat
vrijdag in gesprek met de werkgroep. Prognose: uiterlijk schooljaar 2019-2020 klaar zijn
met de bouw. Vrijdag zal de planning zichtbaar zijn. Daarna gaan we ook beslissen of we
het zo laten (2 locaties) of voor een jaar nog naar 1 locatie gaan.
8. Antipestbeleid  Instemming is nodig van de MR. Team heeft ingestemd. MR: voorbeelden
over welke media kunnen bijdragen aan pesten staan er niet in, zou nog een aanvulling
kunnen zijn. MR stemt in.
9. Veiligheidsbeleid  Is op Keender niveau al goed gekeurd. Alleen het medicijnprotocol moet
goed bekeken worden. School mag geen medicatie toedienen (paracetamol). Ouders moeten
hier een formulier voor invullen. Leerkrachten zijn zich hier bewust van. Op de site is dit ook
terug te lezen.
-

