donderdag 9 mei 2019

Notulen MR vergadering

- Notulen mrt 2019
ICT investeringen bespreken in de MR ivm grote post op de begroting. Grootte van
de post heeft te maken met werken op maat, gynzy kids, kinderen meer op niveau
laten werken. Daarvoor heb je meer devices nodig. Idee is om een stuk of 50 iPads
aan te schaﬀen en een aantal laptops daarnaast moet een aantal digibord PCs
vervangen worden (achterstallig onderhoud), nieuwe laptop kar. Het is de vraag of
de aanvraag ook gehonoreerd gaat worden. Mocht de aanvraag niet gehonoreerd
wroden dan gaat het aantal iPads dat aangeschaft worden verminderd worden.

- Schoolplan:
- Visie is in aanmaak
- Arbo en veiligheid:
- Geen informatie, Harold gaat er achteraan. doorschuiven naar de volgende
vergadering

- Regulieren keuringen van toestellen etc. wordt via contracten geregeld
- Extern gebruik gymzaal
• De gemeente is zeker van plan om de gymzaal te gaan gebruiken. Het is nog
onduidelijk hoe de gemeente ervoor gaat zorgen dat er geen vreemden in de
school gaat lopen. Er ligt een plan om een achteringang te maken, mocht dit
plan niet gebruikt worden dan moeten we als MR gaan beraden op
vervolgstappen.

- Formatieplan
• Volgend jaar is er 0.5 FTE beschikbaar voor ondersteuning en implementatie
nieuwe team en visie

• Vervanging van Marie-Chantal is nog niet duidelijk.
- Afscheid docenten
• 27 juni overdag iets met de groepen doen, ouders kunnen langskomen als ze
afscheid willen nemen, daarna met het team afscheid nemen.

• MR zorgt voor afvaardiging
- Aanname nieuwe docenten, instemmingsrecht MR
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• Carmen gaat nieuwe/jonge docenten begeleiden in het begin van het jaar
• Bij interne vacature is er geen MR instemming nodig, echter Ellen zit erbij vanuit
de lerarengeleding.

- Verkiezingen MR leden, oudergeleding en personeelsgeleding
• Marleen stelt zichzelf weer verkiesbaar
• Carin stelt zichzelf weer verkiesbaar
• Carla maakt een stukje tekst voor de nieuwsbrief met een oproep voor ouders
die zich voor de MR willen opgeven

- Update schoolgids
• Visie wordt geupdate
• MR/OR leden moeten duidelijk zijn
• Agenda nog in aanmaak
• Rest is klaar
- Planning MR vergaderingen 2019/2020 19.30 uur als starttijd
• 30 september 2019
• 9 december 2019
• 17 februari 2020
• 20 april 2020
• 8 juni 2020
• Juni BBQ
- Rondvraag
• Social kring in groep 7 werkt heel goed (afstudeerproject van Lieke)
• OR/MR BBQ 19 juni (voorstel van de OR), 17.30 uur vergadering bij Marleen
(gerwenseweg 12, nuenen)

• Afgerond om 20:58 uur ;)
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