Verslag van de vergadering van de MR van R.K.Basisschool Willibrordus op
12-11-2018
Aanwezig: Kitty Droog, Eline Kraal, Annemiek Huisman, Mieke Warps, Trudy van
Diepen, Stefan de Waard, Rene Kok, Margo Kok en Karin van Zutphen
Verslag

Actie

Opening
Annemiek opent de vergadering en we passen de agenda aan.
Mededeling
Geen mededelingen
Verslag MR van 17 september 2018
Het verslag van 17-9 wordt besproken.
Jaaragendapunten
Voortgang actiepunten plan van aanpak Arbo-rapport.
De koffiekamer is te klein geworden, er wordt gedacht aan een andere
oplossing. Ook voor vergaderingen en ouderavonden enz. Het team
zou het prettig vinden als er een multifunctionele teamkamer of lokaal
komt.
Mieke en Eline hebben een rondje door de school gelopen en gekeken
Naar de hygiëne en veiligheid. Hieruit kwamen redelijk dezelfde punten
als voorgaande jaren. Mieke zal op een later tijdstip met Margo
bespreken hoe hieraan gewerkt kan gaan worden.
Vaststellen van het reglement MR
Er komen twee vacatures volgend jaar voor de ouder geleding. Dit zal
in Januari opgepakt worden.
Trudy en Mieke stellen zich herkiesbaar.
Voor de GMR verloopt de termijn van Marloes, er wordt nagegaan wat
zij wil.
We bespreken nieuwe punten die we evt. op de jaaragenda kunnen
zetten.
• Ondersteuningsplan bespreken
• Kinderraad
• Activiteitenplan
• Pr-communicatie
• Passend onderwijs

Karin

Ingebrachte agendapunten
Een ouder heeft de MR gemaild i.v.m. de TSO.
De TSO zit vol, vraag om continue rooster.
We bespreken dit probleem, Margo gaat in gesprek met de TSO.
Karin zal de ouder op de hoogte stellen d.m.v. email.
Communicatie
Communicatie is het punt wat Margo graag wat sterker neer wil zetten
de 10 minuten gesprekken vonden dit jaar ook in de middag plaats. Dit
zal volgende keer extra benoemd worden in de nieuwsbrief.
De data ’s voor de oudergesprekken en wanneer de uitslag van de NIO
bekend wordt, zal beter gecommuniceerd worden.
GMR: notulen
Er is een nieuwe bestuur directie. Deze heeft een Visie dag
georganiseerd. Dit heeft plaatsgevonden in restaurant IJgenweis.
Dit was een aftasting wat betreft de visie met 9 scholen. De
aanwezigen gaven aan dat het een prettige bijeenkomst was en goed
om de visie met meerdere geledingen te bespreken. Er waren zinnige
discussies en men was enthousiast. Er komt een werkgroep die
hieraan verder gaat werken.
Nieuws uit de ouderraad

Nieuws uit het schoolteam
Deze week is de laatste week voor juf Melissa zij gaat met
zwangerschapsverlof. Ze wordt tijdelijk vervangen door juf Inge en juf
Yvonne. Voor twee leerkrachten zijn re-integratie gesprekken geweest
en zij proberen na de kerst terug te komen.
Voor de 4e kleuterklas zijn er twee leraressen aangesteld.
De administratief medewerkster verlaat onze school, er komt een
vacature vrij.
Rondvraag en sluiting
Stefan vraagt of de werkdrukgelden ook gebruikt kunnen worden voor
de musical, en dan met name voor de locatie. Het zou mooi zijn om het
in het Verenigingsgebouw te kunnen realiseren.
Er wordt gevraagd of het sinterklaasfeest dit jaar tot 13.00 uur mag
duren i.p.v. de reguliere schooltijd 12.15 uur. De MR ziet hier geen
voordelen van en geeft het advies dit niet te doen.
Tot 7 januari 2019, 19.30 uur

