MR vergadering
Datum
Aanwezig
Sandra
Merel
Jeanette
Dick

17-09-2018

Tijd

20.00 – 21.30 uur
Afwezig

Locatie

De Wiekslag, Vianen

Notulen
Agendapunten
1. CMR Vergadering
2. MR leden
3. Formatie
4. Pleinwacht
5. Bredeschool
6. Vegadering MR Kandelaar & MR HvB
7. Jaarvergadering
1. Mededelingen vanuit de CMR vergadering
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cluster begroting, stand van zaken
6 september 0-meting ICT geweest (HVB - voor 1 jaar lastig wat ermee moet, niet goed nu). Wel
prioriteit. – Merel neemt dit op met Damian
Volgende CMR vergadering (13-11) begroting cluster 2018-2019 te bespreken 19.15 en om 19.30 uur
MR te starten.

Vervolg werkdrukverminderingsmiddelen (inzet extra dag per school – HvB Liesbeth)
Taakverdeling clusterdirectie (portefeuilles verdeeld, Liane voor HvB contact, komen alle drie wel op
alle scholen (ook met MTs)
MAX-klas – enquête onder huidige ouders en kinderen, vanaf volgend jaar ook middenbouw en
bovenbouw
Status Clusterplan – gaan evalueren en herzien, lijn met schoolplan, Denise oppakken
Ontwikkelingen per school – Geen update HvB
Gedachte wat willen we met CMR op clusterniveau
CMR bezetting (1 of 2 vanuit MR) – geen voorkeur
Volgende vergadering CMR – graag punten voorbereiden voor de directie.

2. MR
o Nieuwe leden MR, Merel (leerkracht) en Jeannette (ouder) Nieuwe indeling MR - Sandra - voorzitter,
Merel – CMR, Dick GMR en Jeannette – notulist
o Aanmelden voor MR training wanneer deze weer wordt aangeboden voor Merel & Sandra.
3. Formatie
Nieuwe collega’s begonnen na de zomervakantie. Betere indeling lessen, kinderen kunnen naar het lokaal
voor andere activiteiten en hoeven hun spullen niet meer mee te verhuizen. Uitdaging wat betreft
communicatie naar ouders begin van het jaar. Info avond goed verlopen.
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4. Pleinwacht
Pleinwacht – nog steeds tekort. Plein te klein, wachten op toezegging van t Spant voor het verplaatsen van
hek zodat het groter wordt, zodat de kinderen meer ruimte hebben en minder dicht op elkaar bewegen.
3 pleinwachten, zodat de leerkrachten samen kunnen lunchen. Maandag t/m woensdag onderwijs assistent
inzetten als extra pleinwacht. 1 persoon te weinig behalve op woensdag. Opa’s en oma’s? Advies vragen aan
andere scholen & directie.
5. Bredeschool
Veel vragen van ouders over bouw van de nieuwe school. Momenteel geen nieuws vanuit de directie. Brede
school – Vraag vanuit HvB om waterpunten in de klassen te krijgen, nog geen positieve reactie. Gesprek
aangevraagd met de wethouder om uit te leggen waarom dit nodig is en argumenten worden gedeeld.
6. MR vergadering Kandelaar 1/10
Maandag 1 oktober MR vergadering met de MR van de Kandelaar – bespreken van schooltijden en
gezamenlijke pauzes, roosters. Communicatie naar ouders gezamenlijk met exact dezelfde boodschap. Ook
bespreken Schoolreis en schoolfotograaf. Vakanties & studiedagen alvast bespreken. Paardenmarkt en de dag
erna vrij?
7. Jaarvergadering
Jaarvergadering 3 oktober 20:00 – organisatie door AC – geven van inzage in de financiën. Daarnaast
communiceert de MR het jaarverslag.
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