Notulen

MR-vergadering

CJBS De Regenboog

Datum : 16-1-2017
Plaats/ voorzitter: Ronald
Notulist: Corien
Aanwezig: Willeke, Ronald, Hetty, Corien, Annemiek (namens de directie)



Welkom
Ronald heet ons welkom en opent de vergadering.



Agenda
- Notulen vorige vergadering
- Ingekomen stukken
o Verkiezingen OPR
o MR-cursus, uitnodiging
- Bespreekpunten met de directie
o Ontwikkelingen nieuwbouw: verhuizing, ervaringen eerste weken, etc.
o Personele ontwikkelingen/ vanuit de groepen
o Ouderbijdrage
o Integrale planning MR vergaderingen
- Wat verder nog ter tafel komt
- Rondvraag
- Sluiting



Notulen vorige vergadering
Vanuit de notulen hebben we vorige keer actiepunten opgesteld. Het punt over de
ouderbijdrage komt op de agenda terug.
Ook de integrale planning wordt besproken op deze agenda.
De overige zaken zijn afgehandeld.
De notulen worden bij deze vastgesteld en kunnen worden geplaatst op het
ouderportaal.





Ingekomen stukken
Verkiezingen OPR, we hebben een stem uitgebracht.
MR cursus, uitnodiging – Hetty gaat namens de MR de cursus volgen, Corien ook namens
de GMR
Bespreekpunten met de directie
- Ontwikkelingen nieuwbouw: verhuizing, ervaringen eerste weken etc.
We zijn erg blij met de situatie, het gaat goed. We ervaren rust. Geluid is ook minder
aanwezig dan in het oude gebouw.
We maken nu lijstjes om de puntjes op de i te zetten.
Het oude gebouw is nagenoeg leeg. Het laatste is vandaag in de container gedaan.

Met oud en nieuw zijn er ramen ingegooid en is er brand gesticht, een grijze container.
Alles is opgeruimd en geregeld.
De laatste dingen worden morgen verhuisd.
Douchen na de gym gaat erg vanzelf. Sommige kinderen vonden het spannend, maar
achteraf was het goed bevallen. Ook in de bovenbouw waren een aantal die gingen
douchen. In de groepen goed nagepraat.
Het gebruik van sloffen kost nu nog wat tijd. Het gaat nu al veel beter. We hebben de
manier waarop we naar huis gaan al gewijzigd. Advies van de MR leg flexibele matten
neer om meer ruimte te creëren om schoenen uit te doen wanneer het slecht weer is.
Annemiek heeft punten betreffende de sloffen, die van ouders gekomen zijn,
uitgezocht. Dit koppelt ze volgende week terug naar de betreffende ouders. Ook komt
er dan een stukje op het ouderportaal.
Annemiek gaat een stukje op het ouderportaal zetten over hoe het nu gaat in de
nieuwbouw, ook douchen en sloffen worden dan besproken.
Aandachtspunt voor als de kinderen naar huis gaan, waar gaan de leerkrachten met de
kinderen staan en waar staan de ouders? Kiva hesjes aan.
- Personele ontwikkelingen/ vanuit de groepen
Juf Hetty is zwanger. In juli verwacht ze haar tweede kindje. Dit betekent dat Hetty het
schooljaar niet zal afmaken met haar groep. We proberen een goede oplossing te
vinden.
Juf Dominique begint in maart weer in de groep.
- Ouderbijdrage
Annemiek wil de ouders van de kinderen die nog niet betaald hebben uitnodigen voor
het contactmoment. De meest recente overzichten heeft Annemiek nog niet gezien.
- Integrale planning MR
Corien is laatst naar een informatiebijeenkomst geweest van de GMR waarbij iemand
van het CNV uitleg heeft gegeven over de nieuwe wet en regelgeving betreffende de MR
en GMR. Vanuit hier heeft zij een document jaarplanning ontvangen waarin de nieuwe
positie van de MR is verwerkt. Deze informatie voegen we nog toe aan onze eerder
gemaakte opzet. Deze verspreidt Corien onder de MR-leden voor vrijdag 27 februari.
Vanaf de eerstvolgende vergadering kunnen we hier dan mee werken.


Wat verder nog ter tafel komt
- Volgende keer wet en regelgeving MR toevoegen aan de agenda (Corien)



Rondvraag



Volgende vergadering:

Februari

- Formatie (hoeveel fte beschikbaar?, eerste ideeën)
- Vakantieregeling

Informatief
Advies

Maart - april

- Marap (management rapportage) n.a.v. analyse eerste halve
schooljaar

Informatief

- Formatieplan – keuzes omzetten in formatie
- ARBO – RIE



Sluiting

Voor vragen/ opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen:
mr.regenboog.assen@cogdrenthe.nl

Informatief
Informatief

