Notulen MR vergadering d.d. 17-9-2018.
Aanwezig: Caspar, Marjon, Dagmar, Usha, Monique, Jacinta, Lida
Directie: Marion
Afwezig: Tamara
Notulist: Lida
N.a.v. notulen van 11-6-2018
*Professioneel Statuut- Dit onderwerp is ook in de GMR aan de orde geweest. We komen hier op terug.
*Verhoging ouderbijdrage- Caspar en Jan Maarten hebben hierover overleg gehad met het DB van de
OV, er zijn zaken wat aangepast, daarna zijn zij akkoord gegaan en kan het in schooljaar 2019-2020 de
aangepaste ouderbijdrage ingaan. Dit komt aan bod tijdens de ALV.
Melissa is contactpersoon voor zaken die de OV betreffen.
De notulen worden vastgesteld. Monique zal er voor zorgen dat ze op de website geplaatst worden.
Vanuit de directie
*Start schooljaar- We hadden een positieve start van het schooljaar: geen zieke teamleden, nieuw gerealiseerde werkplekken voor de leerlingen op de bovenverdieping én een bezoek van minister Slob en
staatssecretaris van Ark. Vanuit de delegatie was er veel belangstelling voor ons IKC Merweplein.
*Jaarplan en schoolgids- Na enige uitleg door Marion worden ze beide vastgesteld.
*Marap 2018- is een begroting op OVO niveau. Leerlingaantal is dit schooljaar weer gestegen naar 402
leerlingen. Een duidelijke verbetering t.o.v. de prognose van vorig jaar (375 lln).
Patricia Buyzer is de nieuwe controller.
*Team- en ouderbijeenkomst wijziging schooltijden- Het door Marion gemaakte verslag over deze
avond wordt besproken, zo ook de brief over de peiling die naar de ouders gaat. De MR stemt stemt in
met de wijze waarop naar ouders wordt gecommuniceerd en hoe de peiling wordt gehouden. Streefdatum: begin oktober peiling invullen, zodat er in november duidelijkheid is. Het nieuwe rooster kan dan
in het schooljaar 2019-2010 ingaan.
*Rondvraag1:
Marjon: De eerste weken waren er veel storingen bij Snappet en WIFI. Is dit opgelost?
Antwoord Marion: WIFI versterkers zijn geplaatst, elektriciteitsgroepen bijgemaakt. De storing bij
Snappet was landelijk en is opgelost. Nadat er nog één versterker wordt bijgezet, kunnen we ervan uitgaan dat alles optimaal werkt.
Caspar: Is er nieuws over de nieuw te bouwen school op Hoog Dalem?
Antwoord Marion: Men is druk bezig met de planning. Binnen OVO is men op zoek naar een type
school dat past in die wijk.
Marion verlaat de vergadering.
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Nieuw MR lid Oudergeleding
Dagmar Hildebrand stelt zich voor als nieuwe lid van de oudergeleding MR.
Punten vanuit de oudergeleding
Een MR lid is aangesproken door een nieuwe ouder over de gang van zaken m.b.t. het continurooster.
Deze ouder was zeer kritisch en gaf aan dat het voor hen een reden is om een andere school te zoeken.
MR standpunt: bij nieuwe aanmeldingen komt het continurooster altijd ter sprake, ouders hebben
moeten geweten dat dit bij onze school aan de orde is.
Punten vanuit de personeelsgeleding
We moeten met elkaar de agendapunten voor de komende vergaderingen gaan plannen.

Rondvraag 2
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
Volgende vergadering 12 november.
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