Notulen Medezeggenschapraad vergadering
o.b.s. Theo Thijssen dinsdag 20-09-2016
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Notulen 20-09-2016
1.

Opening en Mededelingen
- Cassandra is ziek gemeld.
- Iedereen heeft een gesprek gehad voor het werkklimaatonderzoek. Nu wachten we
op de presentatie van de aanbevelingen.

2.

Vaststellen definitieve agenda
Het punt ‘aanwezigheid MR-leden wordt toegevoegd.

3.

Ingekomen stukken
- email over de bijeenkomst van VOO
- brief van de GMR

4.

Notulen vorige vergadering
Het stuk van de uitleg over het werkklimaatonderzoek moet aangepast worden.
En ter informatie: Snappet is nu afgeschaft.

5.

Lief en leed
-

6.

Taakverdeling team
Dit document hebben we nu niet. De voorzitter vraagt Heleen of Helen naar dit
document.

7.

Dagrooster team
Alle leerkrachten hebben het dagrooster ontvangen, maar er moeten nog enkele
aanpassingen verwerkt worden.

8.

SOP
Volgens de ouders is het SOP enorm lang en uitgebreid, maar weinig concreet.
Begrippen en procedures moeten concreter uitgelegd worden. We vragen ons ook af
waar precies de grenzen van de zorg staan vermeld. We bespreken dit in het team en

laten dit punt terug komen.
9.

Ontruimingsplan
Afgelopen schooljaar is er geen oefening geweest. Dit schooljaar plannen we een
ontruimingsoefening in. Afgelopen schooljaar is er in opdracht van Plateau en in
samenwerking met Safety Company een deelplan BHV ingevuld. Meerdere scholen
vullen deze deelplannen afzonderlijk in. Safety Company schrijft een Masterplan voor
alle scholen tezamen. Door beide plannen in een later stadium te combineren zal er
voor elke locatie een compleet BNP kunnen worden gemaakt. Dit plan bevat dan onder
andere de preventieve maatregelen, de BHV-organisatie en protocollen die handvaten
bieden bij de benadering van een calamiteit.

10.

Infoavond
De oudergeleding geeft aan de huidige vorm van de informatieavond als prettig te
ervaren. Nu hebben de ouders de mogelijkheid om van ieder kind de informatieavond
te bezoeken. Het is prettig om kennis te kunnen maken met de nieuwe leerkracht en/of
ouders.
Er wordt niet altijd is nieuws verteld.

11.

Voorstel extra inzet
Iedereen gaat akkoord met het voorstel.

12.

Uit de onder- en bovenbouw
Zowel de onder- als de bovenbouw heeft in de eerste schoolweek de sportdag gehad.
De sportdag was goed geregeld en we hadden erg mooi weer. Wanneer er weer een
speldag is, blijven de groepen 3 en 4 ook op school.
In de onderbouw is de eerste themadag ‘gezond gedrag’ geweest. De leerkrachten van
de onderbouw hebben een cursus gehad van het ICO om ideeën op te doen voor de
Kinderboekenweek.
We hebben het allemaal erg warm gehad op school met het mooie weer. Er is niet
voldoende ventilatie.

13.

GMR vragenlijst
De lijst is gezamenlijk ingevuld.

14.

Aanwezigheid MR-leden
De vergaderingen zijn ver van tevoren gepland dus iedereen kan hier rekening mee
houden. Wanneer een MR-lid een vergadering een keer niet kan bijwonen kunnen we
eventueel een andere datum plannen.

15.

Rondvraag
-

De vragenlijst naar de
GMR mailen

X

Vragen naar het document
‘taakverdeling team’.
Vorige notulen aanpassen

X

Besluitenlijst:

Onderwerpen voor de volgende
vergadering op dinsdag 29 november
Vaste agendapunten
1
opening en mededelingen
2
vaststellen definitieve agenda
3
ingekomen stukken
4
notulen vorige MR-vergadering
5
lief en leed
6
uit de onder- en bovenbouw
7
rondvraag
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Actielijst

MR-jaar agenda
Maand

Onderwerp

September

Taakverdeling team
Dagrooster team
SOP

Oktober
November
Januari
Februari
Maart
April
Mei

Begroting MR

Kascontrole stichting
Wijzigingen schooljaargids
(aanpassing stukje MR)
Begroting en jaarrekening OV
Groepsindeling
Vergaderrooster MR
Taakverdeling MR
Ouderenquête
Wijzigingen schooljaargids MR
Jaarverslag MR
Jaarplan MR

Taak MR

