Notulen MR vergadering Archipelschool 14-4-2015 Gemaakt door Paula
Aanwezig: Irvin, Paula, Jiska, Kristel, Alfred, Jolanda
Notulen vorige vergadering worden goed gekeurd.
In de notulen staat dat DHS bezig is met het opzetten van een vervangingspool. Op de vraag wanneer
deze gaat starten zegt Alfred dat de planning is dat dit gaat gebeuren met ingang van het nieuwe
schooljaar.
Mededelingen en korte bespreekpunten:
 Binnengekomen post: Tijdschrift Prima
 GMR
De vraag wordt gesteld of er iemand van de school in de GMR zit momenteel.
Tijdens het maken van de volgende agenda kijkt Kristel of er nieuws van de GMR is, we
krijgen dit niet vanzelf toegezonden.
Binnengekomen klacht m.b.t.ouderbijdrage
De brief en reactie is reeds rondgestuurd. Bespreekpunt is wijze van communicatie over de
ouderbijdrage richting ouders.
De ouder die de klacht heeft gestuurd is uitgenodigd door de voorzitter, maar is niet aanwezig.
Besproken wordt dat er in de MR gesproken wordt over het beleid (het vaststellen van de hoogte van
de vrijwillige bijdrage), de OR doet hierover een voorstel. Het gaat in dit geval over de toonzetting van
de brief en hier is in de OR vergadering van 13 april over gesproken. De voorzitter van de OR wil een
gesprek tussen beide partijen tot stand brengen. Kristel gaat aan de ouder vragen of ze hier mee
instemt.
Mededelingen directeur
 Voortgang schoonmaak
Er is verbetering geconstateerd, we houden het in de gaten.
 Opening Groene Schoolplein
Ondanks het slechte weer waren er veel mensen en men was enthousiast. Het resultaat mag
er zijn! We zijn nog bezig met de financiële afwikkeling, maar blijven binnen het budget. Er
komt nog een houten fietssluis. Het hek is te laag, daar moet een oplossing voor komen en er
is een procedure gaande over de hoogte van de hut.
De waterpomp staat op dit moment aan in de weekenden, Ron houdt de meterstanden bij. De
gemeente betaalt het water.
Zou Jan en de meneer van de plantjes een stukje in de infokrant kunnen schrijven over alle
hoekjes in de tuin?
Korte bespreekpunten Directeur
 Voortgang opdracht Alfred
Door de drukte van de afgelopen tijd heeft de opdracht “communicatie binnen het team” niet
boven aan de agenda gestaan. Op 22 april is er een studiemiddag waarbij Astrid Echteld ook
aanwezig zal zijn.
 Voortgang procedure nieuwe directeur en bespreken wie van de ouders meedraait in de
procedure. Besloten wordt dat een ouder aanwezig is bij het gesprek, dit kan Kristel of Irvin
zijn. Ze regelen onderling wie er aanwezig is.
Er wordt voorgesteld twee kleine commissies te maken die een half uur met de kandidaat
spreken. Een commissie van een MR-lid, leerkracht en directie. De andere commissie met
alleen 3 leerkrachten. Een rondleiding door de school kan op een later tijdstip plaatsvinden,
dat hoeft niet aansluitend te zijn. Saskia hoeft niet aanwezig te zijn bij de gesprekken, Alfred
neemt haar rol over.
We gaan uit van 2 sollicitatierondes en als er dan nog twijfel is kunnen we Saskia erbij roepen.
De profielschets die er was delen we. De profielschets wordt op 16 juni in de MR besproken
en op 22 juni vastgesteld.
Alfred communiceert dit naar ouders via mijnschoolinfo in juni.
 Toelichting consequenties nieuwe cao d.m.v. een PowerPoint door Alfred.
Schoolbeleidsplan
Het schoolplan is in concept bijgevoegd. Het uitgewerkte deel betreft de analyse. Alfred licht het
conceptplan toe. De MR kan zich vinden in het concept tot dusver.

Half mei gaat het concept naar DHS en ook moet in het team het beleidsplan besproken worden.
Vaststelling vindt plaats in MR-vergadering van 16 juni.
Afscheid Jolanda
Wvttk
Alfred zegt dat er te veel kinderen te laat komen. Hoe kunnen we dit probleem oplossen? Welke weg
gaan we bewandelen om de kinderen om 8.30 uur in de klas te hebben zitten? Alle pogingen tot nu toe
hebben nog niet geleid tot het gewenste resultaat.

