Notulen MR vergadering 20-11-2018
Aanwezig:
Debby, Renske, Frank, Victor, Inge, Lous, Lisette, Stef.
1. Opening MR vergadering
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vorige MR vergadering:
Geen bijzonderheden, notulen goedgekeurd
4. Ingekomen post
Victor bespreekt enkele highlights vanuit MR magazine, o.a. werkdruk.
Dit thema speelt ook op de Willem, maar we hebben dit onder controle.
5. Mededelingen directie en voorzitter MR
- Oproep GMR
De GMR zoekt kandidaten voor oudergeleding. Streven is om vanuit iedere school 1
vertegenwoordiger te hebben (één ouder en/of leerkracht).
-

Uitnodiging via mail voor workshop MR.

- Audit en inspectiebezoek
Afgelopen maandag 19 november heeft er een audit vanuit het bestuur plaatsgevonden.
Tegelijkertijd was er een inspecteur vanuit de onderwijsinspectie. Dit is positief verlopen. Zo
gaven zowel het auditteam als de inspecteur aan. De school is als voldoende beoordeeld.
Na een korte mondelinge terugkoppeling zal er nog een rapport volgen.
- Begroting
Er is dit schooljaar extra geïnvesteerd, o.a. in meubilair, ICT voorzieningen, formatie en
handvaardigheidsmateriaal. We zijn een financieel gezonde school. De materiële begroting
is besproken door Lous, maar moet nog goedgekeurd worden. De personele begroting wordt
pas in februari/maart 2019 besproken.
Voor volgend jaar nog niets bekend over de formatie.
- Vakantierooster
Toegelicht door Lous.
- Schoolbezoek directeur bestuurder (Ad Goossens)
Medio januari zal Ad een schoolbezoek brengen aan de Willem.
- Vervanging juf Jasmijn
Na een oproep reageerden er 2 leerkrachten die als duo de vervanging voor groep 1-2 voor
hun rekening zullen nemen (Elly en Lia). Zij hebben ervaring met groep 1-2 en hebben vaker
samengewerkt. Dit betekent dat Annemarie extra uren kan ondersteunen in de
combinatiegroep 3-5.
6. Huisvesting
- Korte toelichting stand van zaken door Debby

7. SOP (schoolondersteuningsprofiel)
Lisette licht oorsprong en doel van het SOP toe. De oudergeleding van de MR doet
suggesties, welke meteen verwerkt worden in het document. Eventuele onduidelijkheden
worden toegelicht door het team.
> Punt toevoegen volgende MR vergadering: Ontwikkelpunt structureel aan bod laten komen
‘plusleerlingen’
8. Sinterklaas en kerst
- Korte toelichting op Sinterklaasfeest.
- Kerst: Dit schooljaar gaan we naar de Koepelkerk voor een feest. ‘Het wordt geen
stille nacht.’
9. Rondvraag
- Volgende MR vergadering: eindtijd 20.30
- Lous krijgt een vaste aanstelling bij OBO

