Notulen MR-vergadering 16 december 2019
Iedereen aanwezig: Dhr. Liefhebber, Mw. Hoegee, Dhr. van Wijk, Mw. Li en Dhr. Bansse
Gedeelte met directie
1.

Opening en mededelingen
Geen bijzonderheden te melden.

2.

Notulen 14 oktober 2019
Deze notulen is goedgekeurd en komt op de website.

3.

Ingekomen post
De ingekomen InfoMR wordt vanaf nu gescand en meegestuurd met de nieuwe agenda.

4.

Mededelingen directie
Algemene zaken

Nieuw schoonmaakbedrijf (GOM):
Er vindt een verandering plaats binnen het schema van de schoonmaakwerkzaamheden.
De werktijd verminderd. Hij moet dezelfde werkzaamheden verrichten, maar in een kortere tijd. Wel
blijft dezelfde schoonmaker.

Schoolplein:
Het plein staat geregeld voor een deel onder water. Er is nu geconstateerd dat er wortels door de
rioolbuizen lopen, waardoor de verstopping plaatsvindt. Het plein en een gedeelte buiten het hek
wordt open gemaakt, om dit probleem te verhelpen.

-

-

De wens was om meer groen op het plein te krijgen. Morgen (17 december) wordt er een nieuwe
boom geplaatst en zal er meer beplanting komen.

Decemberperiode:
Het blijkt dat er een terugkerend ‘probleem’ zichtbaar wordt binnen de decemberperiode. Kinderen,
ouders en collega’s hebben een korter lontje, waardoor er sneller irritaties kunnen ontstaan. Blijf
hier allen alert op en spreek elkaar erop aan.
Begroting Schoolfonds huidige schooljaar
Er is een toelichting gegeven over de pictovatting van de begroting van schooljaar 2019/2020 en
schooljaar 2020-2021.
Personeel

Leanne: Zij gaat per 1 februari werken op een school voor doven en slechthorenden.

Madelon: Zij heeft al eerder bij ons gewerkt en komt in januari weer bij ons terug. Zij zal
twee dagen in groep 7/8 gaan werken.

Manon: Zij gaat vanaf maart werken op een school bij haar in de buurt.

Gedeelte zonder directie
5.

Staking 6 november en 30 en 31 januari 2020
Er is een toelichting gegeven over hoe de staking van 6 november eruit zag. Wij zijn met 7 teamleden
naar de Erasmusbrug gegaan en vanaf daar liep iedereen in een stoet naar het Excelsior stadion. Daar
hebben wij ons als leerkrachten laten horen voor de toekomst van de kinderen.

6.

Rondvraag
Mw. Li stuurt de vragen die zij had per mail.

7.

Sluiting

Actiepunten:

Actiepuntenlijst MR
Datum

Actie

Uitvoering door

Gereed

2019/2020

Past gegevens op de website aan en vult de notulen aan.

Mw. Hoegee

Doorlopend

2019/2020

Onvrede peilen en signaleren van ouders op het plein.

Oudergeleding

Doorlopend

2019/2020

Nadenken over de manier waarop ouders kennis kunnen maken
met de personeelsgeleding.

Oudergeleding

Doorlopend

Nadenken over de manier waarop wij de school kunnen promoten
(PR).
September ‘19

Ideeën schoolfotograaf naar elkaar mailen.

Ouder- en
teamgeleding

Maart 2020

September ‘19

Teamgeleding bespreekt mogelijkheden PR met Excelsior
Scools, bijv. d.m.v. sponsorloop/kidsrun

Teamgeleding

Toepassing
schooljaar
2019/2020

Januari ‘20

Bespreken van de resultaten van de ingevulde vragenlijst
‘algemene tevredenheid’.

Ouder- en
teamgeleding

Eerste
vergadering
2020

Januari ‘20

Kritisch kijken naar de website van de CHS en de scholen in de
buurt.

Oudergeleding

Eerste
vergadering
2020

