Notulen
Notulen MR-vergadering OBS De Wilgenstam
dinsdag 11 juni 2019 19:45 Meidoornsingel
Aanwezig oudergeleding: Niels, Kristel , Judith, Sander
Afwezig oudergeleding: geen
Aanwezig personeelsgeleding: Ingrid, Asia en Sonja
Afwezig personeelsgeleding: Donna
Aanwezig: directeur Jeanine van Barneveld
__________________________________________________________________________________

●

Agenda

●

Vaststellen notulen vergadering 26 maart 2019

●

Mededelingen Jeanine
●

Stand van zaken directievoering/personeelszaken

●

Stand van zaken huisvesting/schoolplein

●

Begroting

●

Formatieplan 2019-2020

●

Normjaartaken voor 2019-2020

●

Vaststellen schoolkalender 2019-2020

●

Schooljaarplan 2019-2020

●

Opzet vergaderdata komend schooljaar

●

Rondvraag

Ad.1
Agenda
Goedgekeurd

Ad.2
Vaststellen notulen vergadering 26 maart 2019
Goedgekeurd

Ad.3
Mededelingen Jeanine
-

Stand van zaken directievoering/personeelszaken. De kleutergroepen zijn goed aan het
groeien. Vanaf volgend schooljaar zijn er wederom van elk leerjaar 2 groepen.

-

Stand van zaken huisvesting/schoolplein. Dit loopt bij BOOR.

Ad.4
Begroting
Werkdrukverminderingsgelden worden ingezet voor de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Gevolg
hiervan is dat er geen combinatieklassen worden gevormd.
Er wordt een werkgroep gevormd voor een nieuwe rekenmethode in het jaar 2020/2021.
Er komt een andere methode voor engels in het jaar 2019/2020.

Ad.5
Formatieplan 2019-2020
De formatieonderhandelingen verlopen goed. Er worden geen grote problemen verwacht.

Ad.6
Normjaartaken voor 2019-2020
De gesprekken worden ingepland.

Ad.7
Vaststellen schoolkalender 2019-2020
Goedgekeurd.
Na de Pinksteren zijn er nog 4 vrije dagen.
Er komt een studiemiddag voor de registratie kanjertraining.
De MR zal 6 vergaderingen per jaar gaan laten plaatsvinden en 4 vergaderingen extra voor de PMR.
Er wordt nog gekeken naar de juiste week voor de rapporten.

Ad.8
Schooljaarplan 2019-2020
De MR neemt het jaarplan door en stuurt op of aanmerkingen door naar Jeanine.

Ad.9
Opzet vergaderdata komend schooljaar

MR vergaderingen 6 keer.
PMR vergaderingen 4 keer.

Ad. 10
Rondvraag
Hoe gaan we het werkverdelingsplan vaststellen?
Jeanine mailt het team met de volgende twee vragen:
-

Gaat het team akkoord bij 67% of bij 75 %

-

Ga je wel of niet akkoord met het werkverdelingsplan?

Volgende vergadering in het nieuwe schooljaar.

Notulist: Sonja van der Klugt

