Notulen 1 oktober 2018
Aanwezig: Linda, Lydia, Pieter, Anoesjka, Francis, Stefan en Larissa

1) Welkom, vaststellen agenda
Agenda is vastgesteld.

2) Welkom nieuwe leden.
We doen een voorstelrondje.

3) Verslag en actielijst van 25 juni 2018
Verslag is goedgekeurd.

4) Mededelingen Linda
• Stand van zaken personeel
Marianne in ziektewet.
Patricia met verlof. Start weer in januari 2019.
Ilse is vandaag gestart na haar verlof.
Diede is zwanger, die gaat met kerstvakantie met verlof.
Tjeerd werkt twee dagen per week op mbo.
Bert Buisman (concierge) werkt hier 1 1/2 dag. Proberen voor een dag
nog iemand anders te krijgen.
• Organisatie onderwijs: Remedial Teaching
Edith geeft rt. De intern begeleiders hebben een plan gemaakt.
• Extra begeleiding groep 8
Michelle van den Biggelaar gaat dit doen. Bestaande uit drie dagdelen.
Op gebied van rekenen, taal en werkwoordspelling.
• Nieuw strategisch beleidsplan OOZ per 1 jan 2019

Eind april is er nieuwe voorzitter benoemd van raad van bestuur.
Hierdoor heeft het wat vertraging opgelopen. Vorige strategisch
beleidsplan is nog niet klaar. Er komen wat nieuwe elementen bij.

5) Plan van Aanpak
Linda geeft een korte toelichting. Er is een tijdpad aangehangen. We zijn
goed op orde. Er hebben al tussen evaluaties plaatsgevonden. Komt
volgende keer terug.

6) Invulling Directie Montessori
De MR vindt het veel te snel dat Linda ook op een andere school gaat
werken. Linda vertelt haar beweegredenen waarom ze deze keuze heeft
gemaakt. De MR had adviesrecht mbt aanstelling. Helaas is alles al
gestart.
Wij geven negatief advies zowel op inhoud als op procedure. De MR
maakt zich zorgen om de continuïteit. MR geeft reactie terug naar Arie.
Stefan neemt dit op zich.

7) Begroting 2019
Dit punt schuiven we door naar de volgende vergadering. Komt terug.

8) Aanstellen secretaris/ planning
Voorzitter: Stefan
Secretaris: per toerbeurt. Francis doet dit voor de volgende keer.
Cursus voor nieuwe MR leden. Stefan mailt de data door.

Planning vergaderingen :
Datum
Ma 26 nov
Do 24 Jan
Di 19 maart
Ma 14 mei
Do 4 juli

Notulant
Francis
Anoesjka
Lydia
Pieter
Teamlid

Er volgen verkiezingen voor twee MR leden van het team. Larissa en
Lydia gaan dit uitvoeren.

9) GMR en OV
De notulen van de ov worden doorgestuurd.

11) Rondvraag
Lydia vertelt dat groep 8 na de herfstvakantie huiswerk krijgt. Wekelijks.
Als voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

12) Sluiting

Actiepunten:
• November: plan van aanpak met betrekking tot
kanjertraining/pestprogramma bespreken.
• Francis en Pieter gaan met Linda in gesprek over de begroting. Zij
brengen verslag uit in de MR vergadering.
• Hoe geef je invulling aan de montessori gedachte? Agenderen.
• Linda geeft een tussen evaluatie (plan van aanpak)
• Februari/maart: Logopedie evaluatie op de agenda. Hoe ziet het
vervolg van het contract eruit?

