Concept \notulen
Conceptnotulen MR-vergadering OBS De Wilgenstam
dinsdag 22 januari 2018 19:30 Meidoornsingel

Aanwezig oudergeleding: Sander, Niels, Kristel , Judith
Afwezig oudergeleding:
Aanwezig personeelsgeleding: Ingrid en Sonja
Afwezig personeelsgeleding: Donna
Aanwezig: directeur Jeanine van Barneveld
__________________________________________________________________________________



Agenda



Vaststellen notulen vergadering 12 december 2018



Mededelingen Jeanine


Stand van zaken directievoering/personeelszaken



Stand van zaken huisvesting/schoolplein



Inventarisatie Arbo-zaken en ziekteverzuimbeleid



Nieuw PMR-lid?



Enquête evaluatie continurooster



Tussenevaluatie jaarplan



Protocol medisch handelen op school



Stand van zaken normjaartaak



Godsdienstonderwijs op de Wilgenstam



Rondvraag

Ad 1.
Agenda
goedgekeurd
Ad 2.
Vaststellen notulen 20 november 2018.
Aangepast, ad 4. Toevoeging, PMR bespreekt dit met de directie

Ad 3.
Mededelingen Jeanine
-

Ümmu is vervangen door Martine groep 8a en Stephanie voor de plusklas.
Donna, langdurig ziek. De verwachting is dat er op korte termijn vervanging zal zijn.
Pemmy nu herintredend, na de voorjaarsvakantie zal zij weer voltijds aan het werk gaan

-

Er zal voor 1 maart meer duidelijkheid komen omtrent de stand van zaken m.b.t. de
huisvesting/schoolplein.

Ad 4.
Nieuw PMR-lid?
-

Jeanine stuurt een mail rond binnen het team.

Ad 5.
Enquête evaluatie continurooster
-

De MR heeft de evaluatie doorgenomen en Niels neemt de punten op met Jeanine. Hierna
zal deze per mail naar de ouders toe gestuurd worden.

Ad 6.
Tussenevaluatie schoolplan.
-

Hier wordt actie op ondernomen.

Ad 7.
Protocol medisch handelen op school
- Jeanine neemt dit door met het personeel.
Er komt een medicijnkluis in de klas.
- Er zal in elke klas een map met medicijnvoorschriften komen.
- Het protocol wordt uitgewerkt in de schoolgids.
Ad 8.
Stand van zaken, normjaartaak
-

Ieder personeelslid controleert zijn of haar normjaartaak. Indien akkoord, dan wordt deze
vastgesteld.

Ad 9.
Godsdienstonderwijs op de Wilgenstam
-

Er wordt op dit moment gekeken hoe wij dit vorm gaan geven. Via een methode, of met
themawerk?

Ad.10
Rondvraag.
Judith.
-

Gaan wij nog verder met de excellente school?
Het staat nog op de rol, maar wij willen voor perfectie gaan.

Niels.
-

Voor de volgende keer staat er op het jaarrooster de begroting. Gaat dit door?
Deze wordt verplaatst naar april mei.

Notulen gemaakt door: Sonja van der Klugt
Volgende vergadering: dinsdag 19 februari

