
Notulen   MR   dinsdag   21   januari  
Aanwezig:   Wendy   Kanis   (voorzitter),   Kalinka   Loos,   Lucie   de   Looze,    Petra   Zonneveld,   Marco  
Lagendijk,   Theo   Douma   en   Wendy   Carlebur   (notuliste)  
 
 
Opening   en   welkom   Wendy  
 
Notulen   3   december   2019  
Vastgesteld  
 
GMR  

● In   januari   2021   gaat   Ad   Dogger   met   pensioen.   Het   bestuur   gaat   een   profiel   opstellen  
● Het   stakingsgeld   komt   toe   aan   de   scholen   van   de   mensen   die   gestaakt   hebben.   Dat  

staat   nu   ook   in   de   brief   voor   aanstaande   staking  
● Er   komt   een   nieuw   up-to-date   beleidsstuk   waarin   de   gedragscode   bedrijfsmiddelen  

worden   uitgelegd   en   deze   worden   gedeeld   wanneer   het   klaar   is.  
● Er   is   gesproken   over   een   samenwerking   tussen   PCPO   en   SKR.  
● Het   ziekteverzuim   is   4%.   Het   bestuur   was   erg   tevreden.  
● De   vereniging   is   over   gegaan   naar   een   stichting.  

 
Kick-off  
Aantal   ouders   was   teleurstellend.   De   ouders   die   er   waren,   waren   wel   enthousiast.  
Geen   reacties   gekregen/gehoord   van   andere   ouders.  
 
3e   kleutergroep  
Maandag   20   januari   is   Madhuri   gestart.   Er   is   een   combinatie   met   een   kleuter-   en  
peutergroep.   Er   zijn   twee   pedagogisch   medewerkers   bij.   Met   alle   ouders   waarvan   de  
kinderen   naar   de   3e   kleuterklas   zijn   gegaan   is   gesproken.   Na   de   meivakantie   gaan   de  
oudste   kleuters   in   één   groep,   als   voorbereiding   voor   groep   3.   
 
Proeflokaal   groep   8  
De   vloer   is   gelukt.   De   stoelen   en   tafels   hebben   aan   de   onderkant   plastic   doppen.   In   mei  
wordt   het   verder   bekeken   voor   de   rest   van   de   school.   Wellicht   de   rest   van   de   lokalen   in   de  
zomervakantie.   Alles   wat   blauw   is   wordt   aangepakt.   
 
Vakantierooster   2020-2021  
Is   vastgesteld.   
Theo   gaat   het   het   vakantierooster   delen   met   ouders   via   Social   Schools   en   wordt   gedeeld   op  
de   website.  
 
Gymstagiaire   
Theo   heeft   contact   gehad   met   Daniel   en   hij   heeft   voor   de   Kerstvakantie   zijn   stage   kunnen  
afronden.   
 
Voortgang   RI&E  
Vanuit   de   ARBO-meester   moet   er   nog   een   aantal   punten   worden   opgepakt;   zoals   agressie  
en   geweld.   Marco   gaat   een   workshop   geven.   De   vraag   is   nu   of   het   bij   het   team   leeft   en   waar  
er   behoefte   aan   is.   Petra   gaat   overleggen   met   Theo   hierover.   
 



Vanuit   het   plan   van   aanpak   zijn   de   meeste   punten   aangepakt,   maar   de   punten   die   er   nog  
liggen   hebben   vooral   te   maken   met   agressie   en/of   geweld.   Op   14   april   is   er   tijd   voor  
gereserveerd.   
 
Verkiezingsplan  
Zie   verkiezingsplan.   Wordt   verder   besproken   op   5   maart.   
 
Taakverdeling  
Voor   nu   blijft   alles   hetzelfde.   
 
Afspraken  

● Aan   OR   specificatie   budget   vragen/delen   (Lucie)  
● Wendy   stuurt   Theo   een   mailtje   namens   de   MR   m.b.t.   het   stakingsgeld   van   afgelopen  

staking.   Wat   is   er   mee   gebeurd?  
● Voor   de   volgende   vergadering   (5   maart)   aan   Theo   vragen   wat   de   stand   van   zaken   is  

met   de   vrienden   van   de   Hoeksteen  
● In   de   volgende   vergadering   (5   maart)   bespreken   we   de   aanmeldingen   m.b.t.   de  

verkiezingen   voor   de   MR  
● Wendy   K.   mailt   Stefan   over   de   website   (MR-   vergaderingen   zijn   niet   up-to-date)  
● Wellicht   dat   we    de   vergadering   van   14   april    kunnen   laten   vervallen  

 
 
 
 
 
 
 


