VASTGESTELDE NOTULEN
Notulen MR-vergadering OBS De Wilgenstam
15 mei 2018 20:00 Meidoornsingel

Aanwezig oudergeleding: Sander, Niels, Kristel, Vincent en Judith
Aanwezig personeelsgeleding: Ümmü, Ingrid, Sonja, Donna en Jacqueline
Aanwezig: directeur Jeanine van Barneveld
__________________________________________________________________________________
1. Agenda
2. Vaststellen notulen van 10 april 2018
3. Mededelingen directie
 Stand van zaken directievoering/personeelszaken
 Stand van zaken huisvesting//schoolplein
 Stand van zaken IKC
 Informatie omtrent berekening middelen vanuit rijk en
begroting
 Jaarplan 2018-2019
4. Bespreken enquête, verandering schooltijden en instemming
oudergeleding MR conform artikel 24 MR-reglement
5. Formatieplan/normjaartaken 2018-2019 en instemming
personeelsgeleding MR conform artikel 23 MR-reglement
6. Schoolkalender 2018-2019 en advies MR conform artikel 22 MRreglement
7. Ingekomen mail directie omtrent verslag MR over
medezeggenschap
8. Rondvraag

Ad 1.
Agenda
Toevoeging nieuw agendapunt “oudertevredenheid”. Punt 8 wordt oudertevredenheid, punt 9
wordt rondvraag.
Ad 2.
Vaststellen notulen 10-04-2018
Ad 3* Mededelingen directie (toevoeging van “) De leerkrachten moeten deze enquête invullen bij
mij of bij Sonja”.
Weglaten van 2 zinnen. Beginnend met vaststellen takenlijst en schooljaarplan
Ad 4* Vergaderen met én zonder directie (toevoeging van het woord of). Indien nodig geeft de MR of
de directie…..
Ad 5* Enquête. Weglaten van laatste zijn beginnend met naar aanleiding van…
Volgende vergaderdatum aangepast in 15 mei

Ad 3.
Mededelingen directie






Stand van zaken directievoering/personeelszaken
Stand van zaken huisvesting/schoolplein
Stand van zaken IKC
Informatie omtrent berekening middelen vanuit rijk en begroting
Jaarplan 2018-2019

Stand van zaken directievoering/personeelszaken
Momenteel is in groep 7 juf Pemmy langdurig ziek. Via Ditiswijs wordt er een externe leerkracht
tijdelijk aangenomen. In groep 8 is juf Anne uitgevallen tot de zomervakantie. Haar afwezigheid
wordt opgevangen door juf Asia en iemand van buitenaf.
Stand van zaken huisvesting/schoolplein
Er worden verschillende opties onderzocht.
Stand van zaken IKC
De opties worden nog nader bepaald.
Informatie omtrent berekening middelen vanuit rijk en begroting
De directie heeft een mail gestuurd naar het team omtrent gelden voor werkdrukverlaging. De PMR
is akkoord gegaan met de werkdruk verlagende middelen.
Jaarplan 2018-2019
De directie is druk doende met het jaarplan. Maandag stuurt de directie het concept jaarplan aan
BOOR en aan de MR. De directie geeft de MR een deadline om het concept jaarplan te bekijken.

Ad 4.
Bespreken enquête, verandering schooltijden en instemming oudergeleding MR conform artikel
24 MR-reglement
De directie licht de uitkomst van de enquête toe:
In totaal zijn er op de enquête 255 reacties binnengekomen, 238 reacties digitaal en 17 reacties op
papier.
Optie 1 > 18,1% van de ouders
Optie 2 > 6,7% van de ouders
Optie 3a > 12,6% van de ouders
Optie 3b > 62,6% van de ouders
Van de 5 mensen van de oudergeleding van de MR stemmen 4 mensen in voor optie 3b.
Suzanne van der Toorn gaat zich bezighouden met de mogelijkheden m.b.t. naschoolse activiteiten.

Ad 5.
Formatieplan/normjaartaken 2018-2019 en instemming personeelsgeleding MR conform artikel 23
MR-reglement
Dit loopt nog.

Ad 6.
Schoolkalender 2018-2019 en advies MR conform artikel 22 MR-reglement
De schoolkalender is grotendeels ingevuld en wordt voor de volgende vergadering aan de MR
gestuurd.

Ad 7.
Ingekomen mail directie omtrent verslag MR over medezeggenschap
Het jaarverslag van de MR wordt voor het einde van het schooljaar aan BOOR gestuurd.

Ad 8.
Oudertevredenheid
De directie gaat dit punt oppakken n.a.v. opmerkingen van een ouder.

Ad 9.
Rondvraag
Kristel: “Mijn achternaam staat verkeerd gespeld op de website”. Graag veranderen in Arntz i.p.v.
Arnts
Jeanine: “De schoolgids wordt geüpdatet. Er is hiervoor goedkeuring nodig van de MR. De
schoolkalender komt zichtbaar in school te hangen”.
Sander: “Blijft muziekonderwijs op de Wilgenstam?”. Ja bevestigt Jeanine.

Notulen gemaakt door: Jacqueline Moerman
Volgende vergadering: dinsdag 12 juni 20.00 uur in de personeelsruimte op de Meidoornsingel.

