Notulen MR – 26 maart 2019
Aanwezig: Ira, Annemarie, Saskia, Graciëlla en Veerle
1. Opening
2. Notulen vorige keer:
Geen opmerkingen, ze worden vastgesteld en kunnen online.
3. Mededelingen
4. Algemene reguliere bespreekpunten
Over binnengekomen post, DHS en de inloopochtenden zijn geen opmerkingen.
Terugkoppeling OR:
Annemarie en Saskia zijn bij de OR vergadering geweest. Er zijn al veel ouders die de vrijwillige
ouderbijdrage hebben betaald, dat is fijn. De enquête is teruggekoppeld maar de losse
opmerkingen die mensen hebben geplaatst, komen nog. Ook is de MR blij te horen dat de OR wil
aansluiten bij de speerpunten vanuit de school.
5. Bezoek bestuurders DHS:
Allereerst is Hester, bovenschools directeur, een dag bij ons op school geweest. Zij heeft in
klassen gekeken, leerkrachten, IB-er en directeur gesproken. Dit bezoek is positief verlopen.
Hester ging weg met de opmerking: ‘Dit bezoek was een cadeautje.’
6. Schoolplan, ouderavond 2 april:
In het team is een start gemaakt met het schoolplan. Het oude plan is geëvalueerd en er is een
inventarisatie van de kansen en bedreigingen gemaakt. De ouderavond op 2 april is hier een
vervolg op. Eerst wordt er via een aantal stellingen de meningen gepeild, daarna wordt er
gevraagd om de kansen en bedreigingen voor de school. De inschrijven zijn geopend en lopen
goed. De avond begint met koffie en thee om 20.15 uur. De MR zal hierbij aanwezig zijn.
7. Veiligheidsplan:
Het veiligheidsplan is in het team en nu in de MR besproken. De punten uit de
tevredenheidsonderzoeken worden meegenomen in het nieuwe schoolplan. De ouders van de
MR gaan akkoord met dit veiligheidsplan en deze wordt ondertekend.
8. Formatie:
Er zijn twee nieuwe collega’s aangenomen, eentje voor de dinsdag in 1/2c en eentje voor 2
dagen in de kleuterbouw. Zij zal niet gekoppeld zijn aan een klas. Beide hebben een diploma en
interessant voor de toekomst. Op maandag zal er een gymmeester bij komen omdat Talitha
fysiek nog niet helemaal in orde is. Susanne is ziek en zal nog niet terug komen na haar verlof.
Marielle vervangt haar nu en zal dit blijven doen tot de zomervakantie. Anneke gaat ons helaas
verlaten omdat haar man weer in Nijkerk gaat werken. Na de meivakantie zal zij vervangen
moeten worden. Hiervoor is al iemand in beeld maar dit is nog niet rond. Er is weer een
muziekjuf maar dit is vervanging, er wordt nog gezocht naar een permanente oplossing.
Voor na de vakantie staan alle groepen op 30 leerlingen.
9. Twee keer per week gym:
Eerder is gesproken over de mogelijkheid om de groepen 3 t/m 8 twee keer in de week te laten
gymmen. Dit is door de looptijd naar de gymnastiek niet mogelijk. Het schoolplein is nu niet
geschikt om gym op te geven. Wellicht zou kunstgras hier een uitkomst kunnen bieden. Saskia
gaat hiernaar kijken.
10. Werkverdelingsplan:
We gaan met de personeelsgeleding van de MR naar een cursus die hierover gegeven wordt op 2
april. Daarnaast heeft dit plan een plekje op een studiedag in juni. Hierbij worden wij begeleidt
door een trainer van 5D.

11. Rondvraag:
Het stakingsgeld hoort terug te vloeien naar de school. Saskia gaat hier naar kijken.
De volgende vergadering is op 13 mei. Op 24 juni staat de laatste vergadering op het programma. Op
deze vergadering staan een hoop stukken waarvoor veel lezen noodzakelijk is.

