MR vergadering 11 juni 2018
Aanwezig: Benno de Boer, Caston Kroon, Dafne Sartorius, Jan Vos van Marken (directeur), Minke
Sluiter (notulist)
Afwezig: Jasper Dijkstra
__________________________________________________________________________________

Deel 1 – met schooldirectie
1. Opening & vaststellen agenda
Er zijn geen aanvullingen op de agenda.
2. Goedkeuring notulen 05-04-2018
De notulen worden goedgekeurd.
3. Formatie/werkdrukverlagingsgelden/stakingsgelden
Formatie:
Door wijzigingen in het team is de formatie is nog niet rond. Bij de volgende vergadering, d.d. 28 juni,
zal deze gecommuniceerd worden, waarna schoolbreed verspreid.
Werkdrukverlagingsgelden:
Totale invulling van de gelden blijft een agendapunt.
Er is echter een aantal beslissingen genomen:
- Er wordt een pilot gestart met de aanschaf van Chromebooks, zoals in voorgaande notulen
staat toegelicht. Er zal gestart worden met de groepen 6-7-8.
- Laurien blijft aan in het team. Door het verlagen van het aantal klassen zijn de
formatiegelden ook geminderd. In overleg met en na goedkeuring van het MT is zij komend
schooljaar gebudgetteerd uit de werkdrukverlagingsgelden.
- Er is een vakleerkracht Lichamelijke Oefening aangesteld voor de kleuterklassen. De
personeelsgeleding van de MR moet goedkeuring geven aan het plan van de
werkdrukverlagingsgelden.
Belangrijk concreet punt ter verlaging van de werkdruk is het terugbrengen van het leerlingenaantal.
Stakingsgelden:
De Stakingsgelden komen ten goede aan de scholen en zijn vrij in besteding. Voor de Dreefschool
betreft dit € 3.500.
4. Herinrichting Dreef/verkeersveiligheid
Ondanks het moeizame proces vooraf is er algemene tevredenheid over zowel de herinrichting als de
veiligheid.
5. Opvolging Dafne en Benno
Voor de opvolging van Dafne zijn 2 aanmeldingen. Via Schoudercom zal er binnen het team een
bericht uitgaan waarbij gestemd dient te worden.
Voor de opvolging van Benno zijn 3 aanmeldingen overgebleven. De volgende tijdlijn voor de
verkiezing is vastgesteld:

15 juni
22 juni
25 juni
28 juni
29 juni

introductie kandidaten in weekbrief Jan Vos
Corine stuurt via Schoudercom de verkiezing uit aan alle ouders met ‘stembuttons’
voor de kandidaten
herinnering via Schoudercom om te stemmen
sluiting verkiezing
kennismaking nieuwe MR-lid met huidige MR-geleding
bekendmaking nieuwe MR-lid in weekbrief Jan Vos

6. Vakantierooster/studiedagen 2018-2019
Het vakantierooster en de studiedagen zijn besproken en goedgekeurd.
Er is daarin tegemoet gekomen aan de veelgestelde vraag om een studiedag voorafgaand aan de
voorjaarsvakantie te plannen i.v.m. de vele wintersportgangers.
7. Veiligheidsplan
Het veiligheidsplan is besproken en goedgekeurd.
Met name hoofdstuk 5.1, “vervoersmogelijkheden en regels m.b.t. buitenschoolse activiteiten” heeft
aandacht gevraagd.
Inzittendenverzekering:
Bij auto-excursies wordt er doorgaans vanuit gegaan dat de rij-ouders een (al dan niet doorlopende)
inzittendenverzekering hebben.
Er zal per heden door de betreffende leerkracht echter expliciet om gevraagd worden.
Pauzes / lunch:
Bij het doornemen van het plan kwam tevens de lunchtijd ter sprake. Het blijkt dat het gestelde
kwartier lunchtijd geregeld niet gehaald wordt doordat de lessen nog afgerond worden en derhalve
(enkele) kinderen hun eten niet opkrijgen.
Afgesproken is alle leerkrachten te instrueren het opruimen tijdig / 11.55 aan te vangen zodat er van
12.00-12.15 daadwerkelijk geluncht kan worden.
8. 100 jaar Dreefschool
De voorbereidingen zijn in volle gang.
Na overleg met de Philharmonie is i.v.m. ruimtegebrek besloten de geplande voorstelling naar de
Stadsschouwburg te verplaatsen. I.v.m. seating aldaar is besloten 2 voorstellingen te geven.
Deze zullen plaatsvinden op 20-05-2020; de Schouwburg is reeds vastgelegd.
9. Update Jan Vos
Geen aanvullende onderwerpen.

Deel 2 – Intern
10. GMR
Begroting:
In de op-/aanmerkingen t.a.v. de begroting staat een specifiek punt over scholingsbudget voor het
team. De Salomowijzer geeft een budget aan waar ogenschijnlijk veel beschikbaar lijkt te zijn, maar
weinig gebruikt wordt. De vraag rijst of en hoe deze gelden beter benut kunnen worden.
Privacywet:
In het kader van de nieuwe AVG (algemene verordering gegevensbescherming) wordt er een
functionaris gegevensbescherming aangesteld die de organisatie (Salomo als geheel, maar ook de
scholen) controleert.
- Komt de functionaris daadwerkelijk op de scholen om te informeren danwel te controleren?

- Is er wellicht ook een privacy functionaris binnen de school vereist, danwel interessant?
In de volgende GMR zal er verder geïnformeerd worden en hopen we bovenstaande vragen
beantwoord te zien.
Alertheid op aanpassingen op dit vlak is hoe dan ook vereist.
11. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
Agendapunten volgende vergadering:
-Formatie
-Opvolging Benno en Dafne / introductie nieuwe leden
Actiepunten
Wat
Doorsturen Jan Vos
introducties MRkandidaten
Verwerking
introducties in
weekbrief
Uitschrijven verkiezing
Herinnering verkiezing

Wie
Benno

Wanneer
terstond

Jan Vos

15 juni

Corine

15 juni
22 juni

Volgende vergadering vindt plaats op 28 juni op de Kleine Houtweg.
Let op: aanvang 18.00uur.

