Notulen MR vergadering dinsdag 23 februari
Aanvang: 17:30 uur

1. Opening
2. Goedkeuren notulen vorige vergadering
De notulen worden goedgekeurd.
3. Binnengekomen en uitgaande post
Geen.
4. Mededelingen vanuit de directie
Er is geschilderd in school en er komt een nieuwe linoleum vloer in de hallen. In de
zomervakantie worden ook de lokalen in het hoofdgebouw en de bibliotheek aangepakt. De
kleur in de hal wordt anders dan in de lokalen. Als er geschilderd wordt onder schooltijd wordt
er genruik gemaakt van het wisselkokaal. Het bijgebouw is nog nieuw en heeft nu geen
onderhoud nodig. De binnenkozijnen, deuren, plafond worden gedaan evenals de kiepende en
draaiende delen van de buitengevel. Ook komen er nieuwe ramen (incl. nieuw hang en
sluitwerk).
5. Stuk Medisch handelen
Er is geen nieuws. Op dit moment mogen er geen medische handelingen door schoolpersoneel
uitgevoerd worden van het SKOV i.v.m. nieuwe wetgeving. Schoolpersoneel is hierin
persoonlijk aansprankelijk zelfs als er een toestemmingsverklaring door ouders is getekend.
We wachten het Directieoverleg en de GMR vergadering af om te kijken hoe deze nieuwe
situatie praktisch ingevuld gaat worden. Ook is er contact met Passend Onderwijs om te zien of
wij daar advies van kunnen krijgen.
6. Ondersteuningsplan
Ondersteuningsplan is geschreven. Stefan zoekt uit of de MR hier akkoord op moet geven.
In het ondersteuningsprofiel staat wat de school wil en kan als het gaat om ondersteuning aan
leerlingen die behoefte hebbenaan extra aandacht. Dit profiel is belangrijk in het kader van
Passend Onderwijs. Idee is om hier een vast agendapunt van te maken.
Hoe verhoudt het ondersteuningsplan zich t.o.v. andere documenten binnen onze school:
Schoolplan (wijzer voor directie/ team/ ouders)
Schoolgids (wijzer voor ouders)
Ondersteuningsplan (op school gericht)
Ondersteuningsprofiel (op kind)

7. Aanvraag huisvestingsvoorzieningen (moet voor 01-02 bij gemeente ingediend worden)
Hier is nog niets over bekend.
8. Inventarisatie Arbo-zaken en ziekteverzuimbeleid
R&I E wordt door Frank en Stefan bekeken voor de volgende MR vergadering en dan
besproken.
9. Tweemaandelijkse stand van zaken m.b.t. de begroting door de directie (per januari)
Begroting moet de MR nog akkoord op geven. Aandachtspunten zijn;
- Inzicht/ openheid
-verschil van €37000, dit gaan we inlopen
10. Voortgang Schoolplan
Het project Ouderbetrokkenheid is doorgeschoven i.v.m. werkdruk, er wordt binnenkort
gestart met een ouderavond.
Er komt iemand van parnassys langs om samen een nieuwe opzet van het rapport te maken.
SKO pakt de werkdruk op, zij wil het hier met leerkrachten en ouders over hebben tijdens 2
middagen.
Voor VVL= veilig leren lezen is een bedrag gereserveerd van €20.000.
Er is een nieuwe rekenmethode: met sprongen vooruit.
11. Rapportage contactpersoon GMR
15 mei vergadering is er GMR vergadering. Wij hebben nog geen inloggegevens verkregen en
hebben dus geen informatie vanuit de GMR. Stefan houdt hierover contact met ons
contactpersoon Renske.
12. Rondvraag
Verzoek is de vergadering van 7 juli te verzetten. Tijdens de volgende vergadering wordt er
een nieuwe datum gepland.

