Notulen MR vergadering 30 maart 2016

Aanwezig: Allen
1. Opening en vaststelling agenda.
Geen opmerkingen.
2. Notulen bestuur 10122015.
12 Rondvraag: Lieke 19 januari moet juni zijn.
3. Notulen 31 maart is 7 april.
Graag notulen wat sneller sturen.

Notulen MR 30112015 accoord.
3. Ingekomen stukken.
1. Unita heeft 3 vacatures in OPR. We gaan een oproep doen via Annemiek in nieuwsbrief.
2. Info MR en MR magazine geen interessante artikelen.
4. Uit het voorzittersoverleg.
1. IKC is na school de BSO op school. Dit ook voor extra opbrengsten. Denk ook aan
SKBNM.
2. Musical is soms vervangen door presentatie thema. Ouders willen musical graag
terugzien. Sommige leerkrachten doen nog wel een musical. Is het een keuze van
school of laten we ons door ouders leiden door ze te polsen? Eerst team dan ouders.
Rob vindt dat veel ouders onze school gekozen hebben op basis van deze extra
activiteiten en dan kan je het niet zomaar weglaten. Yurry is voor open dialoog.
3. Ruud Haarman is secretaris in bestuur.
4. Status Annemiek goedgekeurd door RvT.
5. Liefst extra vrouw voor communicatie.
5. Bespreekpunten.
1. Conceptbegroting accoord.
2. Verkiezing MR. Rik stuurt team mail rond over herverkiezing Margriet en Marcel. Er
staat nu een rooster van aftreden in Trello.
3. Procedure Annemiek afgerond.
4. Leerlingenaantallen volgende week in overleg. Er is een commissie gevormd. Er
ontstaat toch discussie over aantallen versus begroting. Je uitgangspunt moet
didactisch zijn,
5. Meldcode is besproken. Komt weinig voor of wordt weinig gesignaleerd.

6. Formatieplan invulling leerkrachten en extra taken. Volgende week mededelingen
Annemiek.
7. Tevredenheidsenquete is weinig gewijzigd. Er zijn wat vragen aan toegevoegd. Is
accoord bevonden door Bestuur en MR. Hoe kunnen we het nog beter passend voor
onze school te maken. Verzonden enquete slecht herkenbaar als Vondelschool. Hoort
naam directeur of voorzitter bestuur bij te staan. Annemiek moet eerst mailen dat dit er
aankomt.
8. Zorg onder en overpresteerders. Niet voldoende maatwerk voor kinderen die naar
beneden uitvallen? Sommige kinderen gaan (tijdelijk?) met sterke tegenzin naar school.
Oplossing zoeken in samenspraak met leerkrachten/ team. Ouders zouden het gevoel
moeten hebben dat er uit het kind gehaald wordt wat er in zit op dat moment.
9. Meester Dick. Marcel informeert ons. Er is vervanging voor muziek gevonden.
10. Flexwet. Rik bespreekt een mogelijke oplossing die hij heeft bedacht. We wisselen van
gedachte.
6. Openstaande acties.
Vergaderoverzicht langs gelopen en bijgewerkt. Protocol overlijden leerkrachten is er
toch ook niet. Eerder waren we nog in de veronderstelling dat deze er wel was. Margriet vraagt
nog even informeel na bij Nancy
Als protocol er toch niet is dan gaan Annemiek en Yurry kijken of we deze alsnog gaan
opstellen en hoe / door wie.
7. Bespreekpunten Bestuur.
1. Staan in Trello onder: Vragen aan bestuur en directie.
2. Rik geeft door aan Lieke
3. Meldcode. Alie graag info doorgeven aan Annemiek.
Volgende keer weer om 18.00 uur.
Einde 20.50 uur.

