Agenda MR vergadering

Datum bespreking: 16-01-2018
Plaats bespreking: Rijen
Aanwezig: Claudia, Mieke, Joris, Sven, Karin,
Herman en Amy

Opgesteld door: Amy van Beers
Afwezig :

Punt.: verslag:
1
Opening 19.00u
Herman sluit om 19.30u aan.
2

Uit de vorige notulen:
Jaarplanning aan de GMR vragen (Nova, Femke)
Vragen aan Herman/ Margriet voor een evaluatie breinbrekers/
leerlab voor in de nieuwsbrief
Omdat er gewisseld is van breinbrekersdocent en er het een en
ander veranderd is hierdoor komt er pas in het voorjaar een stukje
voor in de nieuwsbrief.

actie:

Amy
Claudia

Vragen aan Evelien dat Kinderstralen een stuk schrijft voor in de
Claudia
nieuwsbrief zodat de aandachtspunten die uit de evaluatie gekomen
zijn worden toegelicht.
Er heeft een stukje in de nieuwsbrief gestaan . Hoe gaat het nu?
Vanuit de leerkrachten merken we dat het rustig en goed verloopt.
Mieke en Claudia maken nog een afspraak met Evelien in het
voorjaar om te bekijken hoe op dat moment het overblijven
verloopt.
3

Ingekomen post / mededelingen Joris: vraag over lerarenverzuim.
We moeten als school kijken of er nog meer mogelijkheden zijn om kinderen op
te vangen voordat ze naar huis gestuurd worden als er een leerkracht ziek is.
Joris heeft hierover een afspraak staan met de directie om zijn ideeën te delen.

4

Ouderbetrokkenheid 3.0
De werkgroep is bezig met het verzamelen van bewijslast bij de criteria, ze zijn
bezig om te kijken of ze al voldoen aan de eisen om het keurmerk te behalen.

5

Samenstelling MR 2018-2019
Van de oudergeleding zitten Mieke en Claudia voor het derde jaar in de MR.
Aan het einde van het schooljaar zal Mieke aftreden en komt er weer een
verkiezing voor 1 nieuwe ouder, zodat er een geleidelijke uitstroom is.
Amy zit voor het derde jaar in de MR en wil volgend jaar graag blijven. Omdat
ook andere leerkrachten de mogelijkheid moeten krijgen om zich aan te melden
voor de MR komt hiervoor een vacature onder de leerkrachten.

6

Oudertevredenheidsonderzoek
Het oudertevredenheidsonderzoek is PCPO breed, deze gaat er deze maand nog
uit. Wij kunnen hier zelf geen vragen in laten opnemen.
We gaan Scholen met succes benaderen voor een vragenlijst over het
continurooster. Zodat wij bij ouders kunnen informeren hoe zij tegenover het
continurooster staan. Zodra de lijst bekend is mailen we het rond, zodat deze
bekeken kan worden voor de volgende vergadering.

7

GMR
Geen vragen of opmerkingen.

8

RI&E (risico inventarisatie)+ Ziekteverzuim
Eén keer per vier jaar komt een mevrouw van de arbeidsdienst om de veiligheid
op school in kaart te brengen.
Het is een plan van aanpak en wordt dus aan gewerkt.
Ons ziekteverzuim is op het moment 9,6%. Bij PCPO is het 3,%. Wij hebben wat
langdurig verzuim. Het landelijk gemiddelde is 6,4%. Langzaam aan komen de
langdurig zieken weer terug voor een paar uurtjes.

9

Huisvesting
Er is een mogelijkheid om in het gebouw van Humanitas te huren, maar de
huurprijs is heel erg hoog. Door de gemeente en Humanitas is een bedrijf
ingehuurd die een waardebepaling doet. Gemeente, Humanitas en De
Leijstromen zijn in overleg over de prijs.
Uiterlijk 1 februari wil PCPO duidelijkheid hierover en anders wordt er gebouwd.
Als er gebouwd gaat worden is het hoogstwaarschijnlijk in de tuin van
Humanitas. Herman houdt ons op de hoogte.

10

Schoolveiligheidsplan
Herman stuurt het schoolveiligheidsplan door, dit is de laatste nieuwe versie.
Deze moet nog goedgekeurd worden door het MT.

11

Begroting PCPO, Begroting VE + Anspach
Deze moet nog door de GMR worden goedgekeurd. Wij hoeven hier verder niks
mee te doen.
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Rondvraag

Agenda punten / ACTIELIJST
Jaarplanning aan de GMR vragen (Nova, Femke)
Vacature maken (27 maart bespreken)
Scholen met Succes benaderen vragenlijst continurooster
Schoolveiligheidsplan op de volgende vergadering
Tekst op de app over de mr en de foto van marco vervangen

Amy
Karin
Herman
Karin

