MR notulen donderdag 15 februari
Aanwezig:
Afwezig met bericht:
Notulen:
1.

Yurry, Maarten, Leontine, Marcel en Danielle
Rob
Danielle

Opening en vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld.
2.

Notulen 14-12-18

Er wordt een kleine aanpassing gedaan waarna de notulen worden
vastgesteld.
3.

Ingekomen stukken (Leontine)

Er zijn naast het akkoord werkdrukverlaging (wordt besproken bij punt 5 en 6)
geen ingekomen stukken.
4.

Parro pilot (Yurry)

Er is een pilot in enkele groepen met Parro. Yurry geeft aan dat hij als ouder
tevreden is, maar het is voor leerkrachten nog niet heel toegankelijk. Hij geeft
aan waar men tegenaan loopt.
5.

Staking PO in actie (Leontine)

Leontine informeert de leden over staking. Een groot deel van het team staat
positief tegenover de staking. Er zijn geen teamleden tegen de staking.
De oudergeleding komt binnenkort bijeen om te kijken hoe zij de ouders
kunnen informeren over de staking en waarom de oudergeleding van de MR
de staking steunt.

6.

Verlagen werkdruk

Er is van overheidswege besloten dat er geld vrijkomt voor
werkdrukverlichting. Voor de Vondelschool betekent dit een bedrag van
ongeveer 70.000 euro per schooljaar. Er is binnen het team nog niet
gesproken welke invulling deze gelden besteed gaan worden. Dit wordt na 1
maart opgepakt.
7.

Werkgroep schooltijden (Danielle)

Danielle informeert de leden over het proces van de werkgroep schooltijden.
De werkgroep is een aantal keer bijeen geweest en de werkgroep heeft het
team geïnformeerd. De werkgroep komt binnenkort bijeen om de
vervolgstappen te bespreken als een informatieavond, peiling en
consequenties hiervan. Dit punt zal regelmatig terugkomen op de MR
vergadering.
8.

Renovatieplan en rol van de MR

De MR is heel blij dat het bedrag tbv het gebouw door de gemeente Gooise
Meren is toegekend. Marcel, (evt Rob) en Danielle hebben aangegeven mee
te willen denken over ideeën voor de toekomstige verbouwing. Yurry wordt
tijdens het voorzittersoverleg graag geïnformeerd over het plan
9.

Openstaande punten

zonnepanelen artikel
Marcel gaat nog op zoek naar de MR reglementen
Leontine checkt regelmatig de mail
10.

Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.
11.

Sluiting

De voorzitter sluit 19.45 uur de vergadering.

