Notulen MR vergadering De Boomladder
Datum:
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:

9 december 2019
Linda, Paul, Jeroen, Carolien, Marion, Geert, Sonja, Judith, Nienke en Thijs
Geert

1.Opening en vaststelling van de agenda
2. Notulen van de vorige keer: SOP stond nog niet afgevinkt? Dit klopt, Nick is hier
verantwoordelijk voor.
3a. Mededelingen vanuit het personeel
•

Overzicht van nieuwe indeling hebben we ontvangen. Er lopen twee
trajecten om op zoek te gaan naar een nieuwe directeur.

3b. Mededelingen vanuit de ouders
•
•

Eventuele publiek vriendelijke actie: aanwezigheid van de kinderen de
vrijdag voor de vakantie niet doen.
Zwarte pieten discussie een keer op de agenda.

4. Foto: gemaakt.
5. Vragen basistraining MR
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambitie gesprek is een goed idee. Een evaluatie gesprek over de MR kan
goed aan het begin van het schooljaar samen met het ambitie gesprek.
De agenda kan eerder worden verstuurd.
Notulen binnen twee weken na de vergadering. (niet gelukt)
Hoe zit het met instemmingsrecht?
Schoolgids is er niet meer op papier. Op aanvraag kunnen ouders deze
ontvangen.
Eigen notulen naar de GMR sturen en de actielijst van de GMR bekijken en
bespreken.
Er is een budget voor de MR deze kunnen wij aanspreken wanneer nodig.
(1545 euro)
Kunnen we een actielijst toevoegen aan de notulen.
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6. Paul:
•

ARBO er worden nieuwe stoelen aangeschaft voor de docenten.

•

Sociale veiligheid dit document wordt nu herzien en herschreven er worden
aandachts-functionarissen aangesteld. (wat moet je doen signaleren)

•

Kanjertraining opfriscursus voor collega’s.

•

Kindcentrum/schoolgebouw per 1 januari gaat het kindcentrum van start.
In 2034 zal er gekeken worden naar nieuwbouw. De komende jaren zal de
school onderhoud nodig hebben. Hier wordt een inventarisatie van
gemaakt. (schilderen enz.)

•

Passend onderwijs er worden soms nog kinderen uit de klas gehaald. Dit
gebeurd steeds minder vaak.

•

Voor het schooljaarverslag zie vensters PO

Volgende vergadering 3 februari.

Actielijst
Wat?
Doormailen GMR
Actielijst GMR bespreken
Zwarte pieten discussie op
de agenda

Wie?
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