Aanwezig: Ruud, Yvonne, Ingrid, André, Mona
Afwezig: Cora, Eline, Mabel
1. Notulen
De notulen van Cora zijn ontvangen. Er is tijd om dit door te lezen en later via mail akkoord of
aanpassingen door te geven.
2. Enquête VSO/BSO
Er is een enquête uitgezet om de interesse bij ouders te peilen voor een VSO/BSO in school. Hier is
best wat reactie op geweest en er is belangstelling voor BSO bij de meeste respondenten. Kinderstad
neemt dit mee naar het groot overleg. Het idee bestaat om van het leerplein een BSO te maken, dit
hopen we tegen de herfst klaar te hebben.
3. a. Vastellen formatieplan
Wettelijk mochten we 9 groepen formeren, door hier werkdrukgelden op basis van onze visie op in te
zetten hebben we volgend jaar 11 groepen kunnen formeren. Plattegrond van de school wordt
besproken. De ouki groep blijft 1 ochtend op de maandag door Bahar voor kinderen met een VVE
indicatie. In januari wordt bekeken of de ouki groep doorgang vindt of dat er vaanf dan ingezet moet
worden op de ondersteuning in de kleutergroepen.
André vraagt welke vragen de PMR had over de werkdrukgelden aan Ingrid. Ruud licht dit toe.
We moeten volgend jaar inleveren op ondersteuning. André vraagt wat dit inhoudt. Ingrid licht dit
toe: Laura v. Weert, Pim en Bahar leveren uren in.
b. Vastellen protocol vervanging
Moet het plan aangepast worden voor volgend jaar? Hierin willen we het hele team meenemen en
evt. aanpassingen samen doen. Daarna wordt het besproken in de MR ter goedkeuring.
4. Ouderbijdrage
OR geeft aan dekkend te zijn in hun kosten. Ingrid heeft hierbij ook een rol met het declareren bij
verschillende gelden die beschikbaar zijn. Er is geen wijziging in de ouderbijdrage nodig.
5. Verkiezingen PMR
Verkiezingen tussen leerkrachten: Patricia, Yvonne, Tom. Maandag 24-6 stemmen met het team. Er
zijn 3 ouders die in de MR willen, 1 ouder trekt zich later terug ivm de zittingstermijn van 3 jaar. Er
moeten digitale verkiezingen komen voor de andere 2 ouders, die schrijven een stukje waarom ze in
de MR willen.
6. Schoolgids
Tekstueel heeft Cora nog aanpassingen. Hou de schoolgids vooral compact. Studiedagen worden
gepland op de scholingsdata die Ingrid door krijgt van de instantie waarbij we scholing in willen
kopen volgend jaar.
7. Werkverdelingsplan
Zie 3a. De MR volgend jaar kan evt. naar de avond verzet worden. Is voor het personeel geen
bezwaar. Kan wel gevolgen hebben voor de zittende PMR leden.

8. Communicatieplan
Vlinders gaan eruit, communicatie loopt via de app. André vraagt of er een soort zoekfunctie
mogelijk is op de app om snel berichten terug te kunnen vinden. Dit neemt hij zelf op met Martijn.
9. GMR
GMR is pas volgende week, is nu geen nieuws te bespreken
Hier schuiven Yvette en Marijn aan, evt. kandidaten voor de nieuwe MR volgend jaar.
10. BVL
Streetwise is voor volgend jaar vastgelegd. Team is nog zoekende in goede verkeerslessen.
11. WVTTK
Mona: Ziet hoeveel erbij komt kijken in de MR, dat er veel regels zijn en dat het onderwijs heel strak
geregeld is.

