Notulen MR vergadering 15/1/18
Aanwezig: Ilona Ploem, Cor van Arkel, Nick Weijers, Jolijn Stollman,
Anita Kolgen en Wijnanda Gerards

Gedeelte met directeur Ilona Ploem:
1. Opening
2. Mededelingen vanuit de directie:
Stand van zaken rekenen voor de Kerstvakantie.
Stap op de plaats wat betreft de vernieuwing betreffend rekenen.
Er waren veel wisselingen in het team, o.a. hierdoor was er veel onrust en werd het als te
veel ervaren door de leerkrachten.
Vanaf 19 januari is er een gewone setting en kunnen we weer de draad oppakken.
De groepsplannen zijn klaar en moeten geëvalueerd worden.
In de individuele plannen wordt het zorgblok vermeld op het gebied rekenen, spelling,
technisch lezen of begrijpend lezen.
Ib-ers en directeur Ilona gaan de komende 2 weken de leerpleinen inrichten voor het
zorgblok.
3. Schoolplan/jaarplan is gelezen en goedgekeurd.
4. Begrotingsoverzicht November. Verzuim ligt heel hoog t/november.
Dit is opvallend en er zal waarschijnlijk een gesprek met Movare komen hierover.
Het personeelsbestand valt op.
Margo staat nog op de de lijst met 1.0 fre. Terwijl ze al sinds schooljaar 2016/2017 niet meer
werkzaam is op onze school. Dit kan Ilona niet verklaren.
Ze had al meerdere keren vragen gesteld hierover bij Movare, maar tot op heden geen
antwoorden gekregen. Wij gaan kijken wat we kunnen betekenen hierin en gaan een brief
sturen namens de MR. We gaan ze uitnodigen voor een verhelderend gesprek.
Anita en Wijnanda gaan deze brief opstellen.
5. Formatie. Hopelijk redden we het zonder verplichte mobiliteit.
Rondvraag.
De vergadering van 7 mei wordt verplaatst naar 14 mei.
Opendeurenbeleid: De deur van de hoofdingang sluit niet goed. Hij kan van buiten geopend
worden. Is de deur bij groep 7/8 een nooddeur? Dan mag hij niet meer gebruikt worden.
Team moet oppakken waar groep 7/8 dan wel naar binnenkomt en naar buiten gaat.

6.
7.

8.

9.

MR vergadert verder:
Inkomende post: De voorzitter van de MR en de directeur hebben een uitnodiging gekregen
vanuit Movare (CVB) en de GMR voor een bijeenkomst.
In December was een evaluatiegesprek met Ilona en BAC2.
Dit gesprek is positief en prettig verlopen. In mei komt een vervolggesprek.
Tip: twee groepsapps. Eentje persoonlijk en eentje zakelijk.
Jaarplan en evaluatie 2016/2017 goed gekeurd.
Notulen worden door Jolijn op de site gezet. Publiceren en bij een nieuwe notule wordt het
er weer afgehaald.
Statuut en MR-reglement. Geen wijzigingen op de site van Movare te vinden.

10. PR-acties. Nick gaat kijken voor voetbaltenues. Hij gaat Folkert vragen om mee te denken.
Flyer MR heeft Anita aangepast.
11. Afspraken/actielijst: Gecheckt.
12. Mededelingen De beginnerscursus wordt tijdelijk betaald door de MR tot we meer weten
over deze betaling.
13. Mededelingen.
14. Rondvraag en sluiting.
Actielijst
Datum
Actie
Actiehouder
Einddatum
15/1/18
voetbaltenues
Nick
lopend
15/1/18
Brief naar Movare
Anita/Wijnanda
lopend

