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Notulen 31 januari 2019
Aanwezig: Ildefon, Maarten, Elja, Lucienda, Hans, Inge ,Ruud (voorzitter), Eveline, Melanie en Sandra
(notulist)
Afwezig: Jolande

1. Opening
2. Voorstelrondje
3. MR stelt zich voor aan Ildefon
A. Ruud vertelt waar we de afgelopen jaren aan hebben gewerkt.
B. Waar we momenteel aan werken.
C. Wat loopt goed en wat willen we verbeteren? Communicatie blijft een verbeterpunt. Maarten
geeft aan dat we de agenda willen delen met het team en de vraag of deze voortaan eerder kan
komen. De notulen worden naar Kathy gemaild en op de website gezet. Notulen voortaan ook naar
Ildefon zodat deze in de week-mail mee kunnen.
4. Punten vanuit Ildefon
A. Eerste indrukken: Ildefon heeft een vol programma. Met elke leerkracht heeft ze een uur gepland
om een gesprek te voeren. Later ook in elke klas een bezoek om de sfeer te proeven
B. Verwachtingen richting MR: Openheid van zaken, deze bespreekbaar maken en op tijd aangeven.
Nieuw werkverdelings-plan gaat komen en gaat veel impact hebben. Als team gaan we bepalen
hoeveel uur er voor een taak staat en hoe we die verdelen. Hoe we omgaan met de aantal te werken
uren, verplichte werktijden, pauzes enz. Hier gaat Ildefon mee aan de slag met het team in februari.
Wbt. de staking wordt er nu geïnventariseerd wat men heeft aangegeven en een beslissing genomen.
5. Vaststellen notulen
Ruud vraagt of er al een definitieve beslissing is over het aantal groepen volgend jaar. Die is er nog
niet.
6. Punten vanuit het team
A. Overdracht tussen Paul en Ildefon: Tevredenheids-enquête was bij Ildefon niet bekend. Deze is
door lkr. uit de MR doorgestuurd naar Ildefon. Er is een koude overdracht geweest. Het laatste
inspectiebezoek komt terug op de volgende agenda.
B. Procedure en urenverdeling nieuwe IB-er: Er is een nieuwe IB-er aangenomen terwijl nog niet
duidelijk is wat de IB uren volgend jaar worden, hoeveel groepen er zullen zijn en of dit van invloed is
op het aantal benodigde leerkrachten volgend jaar.
C. Laten inzien en meegeven documenten school aan ouders: Het blijkt dat de leerkrachten op
verschillende manieren omgaan met meegeven/inzien van het lln. volgsysteem (ParnasSys/KIJK).
Ildefon geeft aan dat dit landelijk vast ligt. Dit gaat naar het team gecommuniceerd worden, zodat
iedereen op de hoogte is.

-De ouderbijdrage voor het schoolreisje was voorheen vastgesteld op €20. Het blijkt dat dit bedrag
niet voldoende is om met heel de school op schoolreis te gaan. Dit bedrag zal verhoogd moeten
worden.
In de communicatie naar ouders zal €25 gevraagd worden met de uitleg hierover. De ouderbijdrage
zal moeten worden aangepast (b.v. naar maximaal €30 of geen bedrag).
-Er ligt geregeld hondenpoep op het kerkplein. Naar ouders een communicatie in de volgende
nieuwsbrief dat er geen honden op het schoolplein mogen komen. Graag zien we bordjes aan de
hekken met een hondenverbod pictogram.
7. Punten vanuit ouders
A. Communicatie rondom de eerste schooldag na kerstvakantie: De verwarming deed het niet. Er is
een mail gestuurd, een push bericht en een bericht op klasbord. De mail was redelijk paniekerig en
niet alle ouders zijn via alle media ingelicht. Er zijn ook ouders gebeld, omdat hun kind (na een uur)
nog niet was opgehaald. Leerkrachten moesten op hun vrije dag een bericht op klasbord plaatsen.
Het was niet duidelijk dat er een aantal warme ruimtes waren en als het ophalen niet zou lukken er
iig een warme plek was.
Niet alle mail was aangekomen, omdat niet alle mail-adressen klopten.
Een communicatie naar ouders met de vraag of ze alle juiste gegevens aan school kunnen doorgeven
is wenselijk.
B. Afwezigheid van Jolande in MR: Een vervangend persoon zoeken voor de rest van het schooljaar
zou gewenst zijn gezien het werkverdelingsplan dat er aan komt en de beslissingen die hierover
genomen moeten worden.
Aan Ildefon de vraag of ze de ouders van de groep van Jolande en Anja wil inlichten over de huidige
situatie en wat gaat komen. Er is veel onduidelijkheid over de situatie.
8. Rondvraag
-Tijdens het slechte weer (ijs/sneeuw/vriezen) vorige week was het spekglad op het kerkpad en op
het schoolplein. Is het mogelijk dat Ron hier strooit.
-Inge: Breedzaam heeft de luchtkwaliteit van het gebouw geïnspecteerd, hoe is dat verlopen? Graag
op de agenda voor volgende keer. Zo ook de akoestiek in het lokaal van Babette.
9. Sluiting
Volgende vergadering: dinsdag 12 maart

