Notulen vergadering 7 februari 2019.
Aanwezig: GJ den Dekker (voorzitter), Martijn Lelieveld, Hetty Velzing, Carina Machielse, Betty van der Vlist.
Notulist: Carina Machielse
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Agendapunten
Vaststellen agenda
Vaststellen notulen
Oudertevredenheidsonderzoek
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Leerlingentevredenheidsonderzoek
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Situatie TSO

Aan agenda wordt staking 15 maart toegevoegd en de Jaarplanning 2018-2019
Notulen goedgekeurd.
51 % Van de ouders heeft het onderzoek ingevuld. Betty gaat een samenvatting van de uitslag van het
oudertevredenheidsonderzoek maken. Zij zal ingaan op de volgende 4 verbeterpunten die uit het
onderzoek naar voren zijn gekomen:
1 Overblijven tussen de middag.
2 Veiligheid op weg naar school.
3. Hygiëne en netheid binnen de school.
4. Huidige schooltijden.
Betty geeft aan dat een rooster met gelijke schooltijden (vijf dagen les tot 14.00 uur) niet mogelijk is
vanwege de financiën.
De top 10 van pluspunten worden ook benoemd.
Betty schrijft een stukje voor de nieuwsbrief van 15 februari 2019. Dit wordt vooraf nog aan de MR-leden
toegestuurd.
De verbeterpunten die naar voren komen uit het Leerlingtevredenheidsonderzoek worden besproken met
de leerkrachten.
Er is een nieuwe regiomanager aangesteld bij Brood en Spelen. Zij geeft aan dat er op onze school veel
zaken zijn misgelopen en wil zorgen dat hier verbetering inkomt. Zo zou er een maandelijks budget zijn om
speelgoed voor de leerlingen van te kopen. Dit budget is slechts eenmaal verstrekt. Betty wil het budget
wat niet gebruikt is terug, om zo alsnog speelgoed van de leerlingen aan te kunnen schaffen.
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Fusie
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Huishoudelijk reglement/statuten
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Nieuwsbericht MR
Jaarplanning 2018-2019
Staking 15 maart
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Rondvraag
Sluiting

Brood en Spelen heeft, zonder ouders hierover te informeren, de algemene voorwaarden gewijzigd. Indien
ouders geen machtiging hebben gegeven, wordt er per rekening 5 euro extra in rekening gebracht.
14 Februari hebben GJ en Martijn een gesprek met de nieuwe regiomanager.
Ouderraadpleging. Een ouderraadpleging is onderdeel van het fusieproces.
GJ en Martijn hebben een informatieavond bezocht voor ouders die vertegenwoordigd zijn in de MR-en. Zij
krijgen binnenkort een vragenlijst welke zij gaan beantwoorden. Vanuit de oudergeleding van de diverse
MR-en zijn er veel kritische vragen gekomen aan de GMR. Binnenkort zal er antwoord op deze vragen
komen.
Het huishoudelijk reglement is besproken. Carina voert de wijzigingen in het rood door in een concept.
Het reglement kan dan 21-3-2019 tijdens de vergadering worden goedgekeurd.
Hetty schrijft een stukje voor de Nieuwsbrief.
Formatie en vakantieplanning wordt besproken tijdens de vergadering van 16 mei i.p.v. 27 juni 2019
Er hebben 8 leerkrachten aangegeven niet te gaan staken. Van 4 leerkrachten is er nog geen antwoord
ontvangen. Zij hebben tot 14-2 de tijd om kenbaar te maken of zij gaan staken of niet. Dit betekent dat de
school gewoon open is. Als er nog leraren besluiten te staken, wordt die dag aan hun klas geen les
gegeven.
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

Actiepunten
Omschrijving
Gesprek nieuwe regiomanager Brood en Spelen
Ouderraadpleging en fusie volgen
Nieuwsbericht MR
Concept HHR

Volgende vergadering op 21 maart 2019 ov.

Uitvoerende(n)
GJ en Martijn
GJ en Martijn
Hetty
Carina

Datum begin
14-2-2019

Datum eind

15-2-2019
21-3-2019

