Notulen MR-vergadering 7 december 2017
Aanwezig: Benno de Boer, Minke Sluiter, Caston Kroon, Dafne Sartorius, Corine Kooistra (notulist),
Jan Vos van Marken (directeur),
Afwezig: Jasper Dijkstra

Deel 1 - met schooldirectie
1) Opening & vaststellen agenda
2) Kwaliteitsjaarplan 2017-2018
Een nieuw actiepunt dat uit het kwaliteitsjaarplan naar voren is gekomen is: werkdruk verminderen.
Jan Vos geeft hier een voorbeeld van:
Het RT rooster werkt verhogend voor leerkrachten. Veel kinderen gaan de klassen uit, waardoor
leerkrachten steeds hun eigen rooster in de klas moeten aanpassen. Dit wordt nu onder de loep
genomen en er wordt gekeken of de ondersteuning meer in de klas zou kunnen i.p.v. buiten de klas.
Dit nieuwe plan wordt nu uitgewerkt.
Verder kijkt het team goed naar de activiteiten die elk jaar ondernomen worden. Er wordt gekeken
welke activiteiten geschrapt kunnen worden of een andere vorm kunnen krijgen. Om een voorbeeld
te geven: de vossenjacht zou naar voren kunnen in het schooljaar, zo hoeft er geen aparte opening
meer plaats te vinden.
In het tweede gedeelte van het schooljaar gaan we in het kader van de werkdruk kijken naar de
administratie binnen de school.
Als de punten over de werkdruk goedgekeurd zijn door het team, worden ze besproken in de MR.
Uit het punt ICT komt naar voren dat er Google Chromebooks worden aangeschaft.
3) Bespreking verantwoording OR uitgaven vorig schooljaar en begroting lopend schooljaar
Voorstel: begroting van de OR is goedgekeurd. Sander Tempel neemt het stokje over van Karin
Manuel Rovers.
4) Update Jan Vos
Staking dinsdag 12 december:
Salomo betaalde in eerste instantie de stakingsdag niet door. Inmiddels is dit herzien en krijgen
stakende leerkrachten 3,5 uur uitbetaald. Via OCW krijgt Salomo wel voor hele dag uitbetaald.
Salomo heeft alle leerkrachten een brief gestuurd met de uitleg over de betaling van de stakingsdag.
Het is belangrijk dat Elly (GMR) namens de leerkrachten goed navraag gaat doen in de GMR wat er
met het geld gebeurt dat Salomo overhoudt aan de staking. In de brief staat dat het ten gunste komt
van de leerkrachten. Hoe en in welke vorm? Corine en Dafne zullen dit met Elly bespreken.
Versiering Dreef
De versiering voor de ramen op de Dreeflocatie worden zeer gewaardeerd. Kleine Hout is volgend
jaar aan de beurt.

Personeelswisselingen
5A: Mieke komt terug. Miranda gaat naar 5C.
5B: Marijke is nog afwezig. Zij komt na de voorjaarsvakantie terug.
5C: Simone komt nog niet terug. Ingrid werkt een dag extra.
In beide groepen vijf is wat meidenvenijn aanwezig. Het is een mooie leeftijd om hier nu mee aan de
slag te gaan. Vandaar dat stichting OOK wordt ingezet. Zij geeft de groep een training op sociaal
emotioneel gebied.
8A: Caston gaat uit groep 8. Lio stagiaire Veerle komt.
Gym: Louise gaat met pensioen. Pieter gaat het overnemen.

Deel 2 - MR intern
5) GMR (stukken, bijeenkomst 6/11)
In de GMR is het medicijnprotocol goedgekeurd. Het protocol gaat over het toedienen van
medicijnen aan kinderen. Wat zijn wel jouw verantwoordelijkheden als leerkracht en welke niet? De
teamgeleding zal navraag doen bij het MT of dit protocol al intern besproken is.
We bespreken dat het handig zou zijn als Elly de punten van instemmingsrecht van de GMR aan ons
door gaat geven. Zo kunnen wij als MR ons beter inlezen en onze mening geven. De teamgeleding
gaat dit met Elly bespreken.
Op 6 november 2017 is er een Meet en Greet geweest voor de voorzitters van de MR en GMR leden.
Benno is hierbij aanwezig geweest.
De meeting was vooral nuttig voor de GMR, omdat zij veel input van MR leden kregen. Verder gaf de
GMR nog een presentatie, waarop weer reacties konden komen van de MR-leden.
Er is een accountant aangesteld door de GMR om Ben Custers te controleren. Zo heeft de GMR een
deskundige in huis om te ondersteunen.
6) Rondvraag
Benno en Dafne stappen na dit jaar uit de GMR. De termijn van drie jaar is afgerond.
7) Agendapunten volgende vergadering
Punten doorgeven voor de volgende vergadering
Actielijst:
Wat
Jaarverslag 2016-2017
Stukken GMR screenen
Notulen team, GMR en
website
MT navragen over
medicijnprotocol
Elly benaderen of zij punten
van instemming voor de
volgende GMR vergadering wil
doorgeven.
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