Notulen MR Vergadering Archipelschool Datum: 29-1-2015
Aanwezig: Jolanda, Irvin, Paula, Jiska, Kristel, Alfred, Daphne

Afmeldingen: geen

Notulen vorige vergadering
De notulen waren niet bijgevoegd. Kristel stuurt ze na. Indien er opmerkingen zijn, graag voor 18
februari reageren zodat we de vorige notulen kunnen vaststellen samen met deze notulen.
Mededelingen en bespreekpunten
a. Bezetting groep 6, drie leerkrachten, rolverdeling
Per 2 februari gaat Joke de Witt beginnen, ouders van groep 6 hebben hier een mail over ontvangen.
De rolverdeling lijkt op papier goed. Omdat het nog moet starten wachten we af hoe het gaat lopen en
houden een vinger aan de pols.
b. Stand van zaken Interim directeur, werving, bestuursopdracht i.r.t.taken Adjunct
Alfred is vanaf 28 januari interim directeur. Hij heeft de algehele leiding (personeelsbeleid,
communicatie, financiën) en handelt lopende zaken af. Hij is betrokken bij de werving en selectie van
de nieuwe directeur en gaat het schoolplan schrijven dat in mei af moet zijn. Hij zal het schoolplan in
delen overleggen aan de MR. Hij heeft eens in de 4 of 5 weken overleg met Saskia Schenning. Er is
geen datum afgesproken wanneer hij stopt op de Archipel.
Daphne houdt zich bezig met organisatorische en lopende zaken en er is ook achterstallig werk waar
zij zich mee bezig zal houden.
c. Stand van zaken lustrumjaar en activiteiten
Er komt een projectweek over de school van toen, een musical door groep 4 en een ouderfeest. De
reünie en het ouderfeest zijn verschoven naar volgend schooljaar. Via mijn schoolinfo worden de
ouders geïnformeerd over de activiteiten en wordt er gevraagd om ouderhulp.
d.Schoonmaak (klassen mn onderbouw)
De school is vies en de MR heeft hier zorg over. Daphne gaat praten met CSU. De schoonmaakuren
zijn verminderd en zij gaat proberen er uren bij te krijgen. De schoonmaker kan onmogelijk de school
schoonmaken in de tijd die hij ervoor krijgt van CSU.
e. Mijnschoolinfo, ervaringen
Mijnschoolinfo wordt uitgeprobeerd op onze school. Een kort rondje binnen de MR levert een aantal
knelpunten op. Daphne neemt contact op met Vincent Heugen van DHS om te horen of er elders ook
klachten zijn. Eventueel willen wij via de nieuwsbrief aan ouders vragen de knelpunten door te geven.
Ook van de leerkrachten verzamelen we de knelpunten zodat we ze kunnen doorgeven aan Vincent.
f. GMR
Via de nieuwsbrief aanmelden als je naar de bijeenkomst wilt.
g. Binnengekomen post
Volgt.
Mededelingen Directeur
a. Update Groene Schoolplein
Er is iets te laat gestart omdat er een probleem was met het tekenen van het huurcontract. Vervolgens
bleek het grondwater dat men wilde gebruiken voor de pomp vervuild en komt er nu een
kraanwaterpomp. De aanleg van het plein duurt een kleine twee maanden. Elke donderdag mogen
twee kinderen uit elke klas kijken wat er gebeurd is en zij brengen verslag aan de klas uit.
b. Zindelijkheid onderbouw
Hier gaan we beleid op zetten.

c. CPC
Er waren veel problemen m.b.t. de inschrijving omdat het vol zat en de Archipel niet mee kon doen.
We mogen nu toch meedoen, alleen met minder coaches. Besloten is minder coaches bij groep 6 in te
zetten. Ouders zijn op de hoogte.
d. Wijkagent
Daphne is hem/haar aan het uitnodigen omdat er weer veel fout geparkeerd wordt tijdens het halen en
brengen van de kinderen.
e.Gymzaal
Komend schooljaar kunnen we weer gymmen op maandag en vrijdag in de gymzaal van de
Willemsparkschool.
Begroting
Eelco heeft de begroting begin januari rondgestuurd met verzoek om schriftelijk vragen door te geven.
De volgende punten zijn ingebracht: teruglopende eigen reserve in relatie tot structurele uitgaven,
vervanging Pieter-Jan en impact daarvan, extra leerkracht groep 6 en impact daarvan.
Deze vragen worden naar tevredenheid beantwoord en vervolgens stemt de MR in met de begroting.
Overblijf LoS
Met de overblijforganisatie wordt twee keer per jaar een voortgangsoverleg gevoerd. Alfred of Daphne
nemen het initiatief voor het maken van de afspraak. Irvin gaat vanuit de MR mee naar het overleg. Er
zijn vragen aan Los over de werkwijze van de kaarten.
Wvvtk
17 maart is de volgende MR vergadering. Jolanda is dan verhinderd.
De vergadering van 28 april wordt verplaatst naar 14 april. Dit moet worden doorgegeven aan de
ouders via de mijnschool.info.
Op 14 april is Jolanda er voor het laatst bij en nemen we afscheid van haar.

