Notulen
MR-vergadering OBS De Wilgenstam
4 oktober 2016 20:00 Meidoornsingel
Aanwezig personeel geleding: Jacqueline, Donna en Sonja
Afwezig personeel geleding: Lya en Ingrid
Aanwezig oudergeleding:, Sander ,Niels, Antoinet, Susanne en Bregje

Afwezig oudergeleding: geen
OR: afwezig
Directie: afwezig













Actie

Agenda
Vaststellen notulen 13 september 2016 (bijlage)
Actielijst
Mededelingen Sander (vz)
Jaarplan (ingekomen via Sander)
Schoolplan 2016 – 2020 (via Peter)
Vergaderdata
W.v.t.t.k.

Agenda Goedgekeurd
Notulen Goedgekeurd.
Verduidelijking: Wie is mevrouw Ploegsma?
Antwoord :de oprichterster van het Kindcentrum in Zandvoort die ons zou begeleiden.

Actielijst

Gesprek met Jan / Peter m.b.t.
de werkweek over:
- Is er nu nog een
probleem rond de
werkweek?
- Wat is jullie voorstel
hierover?

Eigenaar

Status

Jacqueline

Nog niet afgesloten.
- Locatie groep 6 is onduidelijk
- Werkweek gelden via leerkrachten.
Leerkrachten waren hierover niet goed
geïnformeerd. Problemen rondom
betalingen in de klas, geld in klas en
betrouwbaarheid?

-

Hoe ziet het financiële
plaatje eruit?
OR en werkweekgelden

IKC
Na 29-9-2016 informeert Peter
de MR

Peter

Niet gebeurd

Toelichting vragen aan Peter
over het voor onderhoud en
technische staat van het
gebouw op de begroting
Profielschets nieuwe directeur
vragen aan Annemiek
Dijkhuizen
Vergaderdata vaststellen
Team evaluatie NJT

Niels

Niels stelt een brief op voor Peter om naar het
bestuur te sturen.

Sander

Nog geen bericht terug ontvangen. Sander nodigt
Annemiek Dijkhuizen uit voor de vergadering op 111
Zie agenda
- Niet alle leerkrachten hebben al NJT
gesprek gehad of ondertekend.
- Taakplaat is niet inzichtelijk voor iedereen.
Transparantie uren.
- Instemmingsbevoegdheid van MR is niet
gevraagd?

allen
PMR

Mededelingen Sander:
- Er is een voorlichtingsbijeenkomst omtrent de begroting. Locatie is ver bij Rotterdam
vandaan.
- Op 7-11 is er een bijeenkomst omtrent actuele wijzigingen Mr op scholen. Sander en Niels
willen hier naar toe. Is er een PMR lid die hierheen wilt?
Jaarplan MR
-

Sander past de laatste puntjes aan.
Indien er meer punten zijn dan z.s.m. doorgeven.

Schoolplan
- Te korte tijd om dit door te nemen.
- Ieder MR lid lees het schoolplan door en voor 14-10 geven zij vragen door aan Sander. Op de
vergadering van 1-11 leggen wij de vragen aan Peter voor.
Vergaderdata
Ma 10-11-2016 (algemene ouderavond)
Di 06-12-2016
Di 10-01-2017
Di 14-02-2017
Di 14-03-2017
Di 11-04-2017
Di 09-05-2017
Di 13-06-2017

W.v.t.t.k.
Bregje: Op 10 november is het afscheid van Susanne en Lya.
Antoinet: Wil graag in de sollicitatie commissie voor een nieuwe directeur.
Donna: Arbojaarplan van Nel goedgekeurd.
Sonja: Er heeft een verandering plaatsgevonden t.a.v. de plusklas.

Actielijst
Actie

Eigenaar

Toelichting vragen aan Peter
over het voor onderhoud en
technische staat van het
gebouw op de begroting

Niels

Profielschets nieuwe directeur
vragen aan Annemiek
Dijkhuizen

Sander

Werkweek

Jacqueline

Betalingen
Locatie groep 6
NJT
Opstellen van een mail naar

Ingrid / Sonja

Verkiezingen oudergeleding

Bregje

Notulist: Sonja van der Klugt

Status

