NOTULEN MR

Vergadering:
MR

Datum:
20-11-2017

Tijd:
20.00 uur

Voorzitter:
Rob Reuvekamp

Notulant:
Anouk masselink

Bijzonderheden:
Aanwezig: Petra, Anouk, Nicole, Femke, Marieke, Rob, Jan-Gerard, Ine
Afwezig: Marco
1

Deel 1 met directeur
Opening

2

Binnengekomen Post
- schaepmanbulletin

5

Mededelingen directie:
● Petra heeft mededelingen over:
o vervanging bij ziekte
o personele mededelingen
o samenwerking parochie en scholen Hengelo Noord inzake communie
o wijziging locatiemanagement hetKindercentrum.nl
o vernieuwd toezicht inspectie onderwijs
o afname enquête ouders, leerlingen en leerkrachten
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Notulen
De notulen van 26 september 2017 worden goedgekeurd met dank aan Marieke.
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Vergaderonderwerp 1: Begroting/formatie
Petra geeft een presentatie waarin de volgende onderwerpen naar voren komen:
- start instroomgroep per januari
- dit jaar geen verplichte afvloeiing
- ons percentage in de wijk daalt
- huisvesting
- inkomsten/uitgaven

8

Vergaderonderwerp 2: Klasbord
ICT is zich op dit moment aan het oriënteren op Klasbord, een tool om ouders op de hoogte te
houden van de ontwikkelingen op school. Klasbord is een gesloten systeem, dus alleen ouders van
onze school kunnen zien wat er geplaatst wordt. Daarnaast is het een gratis tool. De ICT is aan het
kijken wanneer het ingevoerd kan worden.
(Inmiddels is duidelijk dat Klasbord niet voldoet aan de eisen van AVG)
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Vergaderonderwerp 3: Voortgang schoolplein
Er ligt nu een nieuw concept ontwerp van de architect van de gemeente. Hierin zijn alle wensen
meegenomen. Nu moet er een begroting komen en een tijdspad, het streven is om dit schooljaar te
starten.
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Nieuwsbriefpunten
Er komt een stuk in de nieuwsbrief omtrent de invalproblematiek.
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Punten volgende vergadering
- januari: themavergadering OR/MR

12

Rondvraag
- Ine: is er al meer duidelijkheid over de eventuele staking van 12 december? Petra laat
weten dat hier 5 december uitsluitsel over komt maar ze zal ouders middels de nieuwsbrief
vast op de hoogte brengen, zodat ze er rekening mee kunnen houden.

Afsprakenlijst n.a.v. vergadering
Datum
Actie (wat)
14-09-2015
Voorstellen website

Uitvoering (p)
Nicole

Status
Open

03-07-3017

Shirley vragen of zij haar
afstudeeronderzoek wil komen
toelichten in de MR

Petra

Open

03-07-2017
11-09-2017

Vervolg GMR avond Mark Mieras
OR kindercentrum.nl uitnodigen
voor de vergadering van 5 maart
2018
coördineren Themabijeenkomst

Petra, Rob, Anouk
Marieke

Open
Open

Petra

Open

11-09-2017

Besluitenlijst
Datum
11-09-2017
11-09-2017
11-09-2017
26-09-2017

Instemming/advies
Instemming MR
Positief advies MR
Instemming
personeelsgeleding MR
Instemming MR

Besluit
Positieve instemming jaarplanning MR
Positief advies schoolgids
Positieve instemming pauzeplan 5-gelijke dagen
model
Positieve instemming jaarverslag Telgenkamp

