Notulen 30 Oktober 2018
Aanwezig: Saskia, Veerle, Graciela, Ira en Annemarie. Bas (voorzitter OR) sluit voor een deel van de
vergadering aan.
Opening
Notulen vorige vergadering
De notulen worden goedgekeurd maar we spreken wel af in het vervolg iets uitgebreider te
notuleren.
Mededelingen
Bas zal gedurende de vergadering aansluiten om over de OR te praten.
Algemene reguliere bespreekpunten








Binnengekomen post , incl. GMR post
Er wordt een training gegeven vanuit DHS met betrekking tot de MR en wat zijn taken zijn.
Dit is wellicht voor ons interessant. Annemarie gaat kijken of zij hierheen kan.
DHS
Er is een nieuwe bestuurder aangesteld, Coby van Beek. Zij komt 13 november kennismaken
met de school. Daarnaast gaat de rol van de bovenschoolse directeur veranderen waardoor
de organisatie services gerichter moet worden. Er is inmiddels ook een vacature voor een
derde bovenschoolse directeur.
Terugkoppeling OR
Bas is de nieuwe voorzitter van de MR, Janna de secretaris en Harmen de penningmeester.
Daarnaast zijn er een aantal leden vertrokken maar ook weer nieuwe leden bijgekomen.
Deze vernieuwde OR is zich actief aan het organiseren om invulling aan haar taken te geven.
De OR gaat kijken wat er samen gedaan kan worden kan met het team, waar de OR meer
ondersteunend is en waar autonoom. De conceptbegroting is met Saskia doorgesproken en
gezien er minder te besteden is (voorgaande jaren werd begroting aangevuld vanuit de
reserves), zijn er de nodige aanpassingen. De OR is, samen met de school, bezig om op
verschillende manieren meer inkomsten te verwerven en er zijn verschillende posten
geschrapt of omlaag bijgesteld. Gedurende het jaar zal er gekeken moeten worden hoe dit
uitpakt. De klassepot, het geld wat de leerkrachten krijgen om aan hun klas uit te geven, is
dan voor de MR een zeer belangrijke post om weer op niveau terug te brengen omdat het
rechtstreeks bij de kinderen ten goede komt. De MR spreekt uit het jammer te vinden dat
deze post naar beneden is bijgesteld.
Inloopochtenden
De inloopochtenden worden niet bezocht, maar ouders weten Saskia wel te vinden. Wat
opvalt in het contact met ouders is dat de toon van mails ongezelliger lijkt te worden. De
manier van communiceren met ouders en de manier waarop wij verwachten dat ouders met
ons communiceren is een aandachtspunt voor allen. Een idee is om hier een training voor te
volgen met het team.

Bespreekpunten



We hebben een datum geprikt om met zijn allen uit eten te gaan.
Communicatie en veiligheidsplan
Door afwezigheid van Saskia is dit punt blijven liggen. Op 6 november staat het op de agenda
voor de teamvergadering. Hierna zal dit met de MR besproken worden.





Formatie
Michels stage bij ons op school is gestopt. Daarom is er voor de woensdag (gr7) en
donderdag (gr5) een nieuwe collega aangenomen, Anneke. Zij is vier dagen in de week in Den
Haag en wil daarvan graag twee dagen werken. Zij is een ervaren leerkracht.
Suzanne is zwanger en mag niet meer voor de klas staan. Tot haar verlof is ze wel halve
dagen op school maar niet voor de groep. Er is helaas nog geen vervanging gevonden. Hoe
we dit kunnen oplossen, weten we nog niet. Er zijn weinig leerkrachten op de arbeidsmarkt
momenteel. Saskia zet hierover een uitleg voor de ouders in haar volgende nieuwsbrief.
Door het vertrek van Daphne is er nu 0,8 FTE vacatureruimte. Deze is nog niet ingevuld.
Begroting en werkdrukgelden
Saskia heeft een conceptbegroting welke ze toelicht. Deze bespreken we in de MR. De school
probeert met zijn minimale budget het maximale eruit te halen waarbij de kwaliteit
gewaarborgd wordt. Dit is een lastige puzzel gezien we willen staan voor kwalitatief goed
onderwijs. 13 november zal de begroting worden vastgesteld.
Dit jaar ontvangen wij 35.000 euro om de werkdruk van de leerkrachten te verlichten. Ook in
de komende twee schooljaren is dit geld beschikbaar. Waaraan dit geld wordt uitgegeven,
moet in teamverband besloten worden. De personeelsgeleding van de MR moet hier dan
mee akkoord gaan. Dit is nog niet gebeurd. Saskia, Graciella en Veerle pakken dit op.

Rondvraag
Er is geen rondvraag

