Agenda en notulen MR overleg schooljaar 2019-2020
Dag, datum en tijd: dinsdag 3 september 2019 19.30 - 21.00 uur
Locatie: Dr. Jan de Quay
Voorzitter: Harm
Notulist: Lonneke
Aanwezig: Harm, Deirdre, Lonneke, Dailae, Linda, Ingrid, Gisèle, Janneke
Directie: Stijntje
Gast: Astrid Bakker

Tijdbewaker:

Nr:
1

Agendapunt/bespreekpunt: Toelichting: (achtergrond, relatie met…, doel, opbrengst)
Kennismakingsrondje
Stijntje, MR. En
Agendacheck

Notulen:
n.v.t.
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Bespreken samenwerking
directie, MR

MR heeft met Nancy een goede werkrelatie ontwikkeld.
Natuurlijk wil de MR hetzelfde met Stijntje bereiken. MR
wil hierbij ook de ervaring van Stijntje bij vorige scholen
meenemen.

Opzet van vergadering blijft gelijk, wanneer er stukken zijn die de
MR eerst wil voorbespreken, sluit directie later aan.
MR vindt belangrijk op basis van gelijkwaardigheid met elkaar te
spreken.
Zowel MR als directie spreken uit dat transparantie belangrijk is.
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Activiteitenplan

Rolverdeling input voor gezamenlijk activiteitenplan
2019-2020. Input Stijntje: verwachte beleidsstukken en
overige zaken dit schooljaar

Jaarplan juni
Schoolgids juni
Begroting nov/dec
Plan van aanpak RIE okt
Verkeer 2X nov / april
Werkverdelingsplan juni
Groepsindeling (formatie) maart / april
Vakantierooster april --> studiedagen later
Inspiratie-avond
BSO / TSO
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TSO

Stand van zaken en signalen ouders over kosten.

De kosten voor TSO zijn flink hoger geworden. Door
omstandigheden was communicatie hierover ook erg laat.

Er is standaard een pedagogisch medewerkster aanwezig
waardoor kosten echt hoger zijn. Ook is er nu melk en thee
aanwezig voor de kinderen.
De bemensing van de TSO is op dit moment goed geregeld.
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Wegwerkzaamheden
tussen Vianen en Beers

Op verschillende plaatsen wordt gedurende 15 weken
leidingwerk vervangen. Dit heeft mogelijk effect op
fietsroutes en de veiligheid daarvan.

Stijntje neemt contact op met partijen die het leidingwerk
vervangen om te overleggen wanneer in welke straat het
straatwerk open gaat. Aan de hand hiervan bekijken welke impact
het heeft voor het samenwerken en het fietsen van de kinderen.
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Inspiratie-avond 17 maart

Update

Yvon Dieks, wil graag komen, neemt 1 maand voor aanvang
contact op met ons over de invulling. Locatie van de avond is in
Beers.
Gisele schrijft stukje voor beide nieuwsbrieven over de inspiratieavond.
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AVG-brief

Zie bijlage conceptbrief Stijntje

Brief besproken en aangepast.
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Communicatie

Willen we communiceren in bijv. De Dia of de Bijblijver?

Als MR kunnen wij een eigen account op social school krijgen, op
deze manier kunnen we als MR contact hebben met ouders.

Schoolvoetbal 2020

Data

1 april groep 7/8
8 april groep 5/6
15 april groep 3/4

Aktielijst rondvraag en
sluiting

Opvolgen of er nog acties openstaan en evt. Nieuwe
toevoegen.

9

•

•
•

Vergroening schoolpleinen, Janneke is hier mee bezig, er
zijn veel partijen die hier subsidies voor verstrekken,
maar vergen veel werk en opbrengst is twijfelachtig.
Jantje Beton zou misschien nog een goede optie zijn.
Volgende agenda graag puntje mededelingen directie
Bij ziektevervanging heeft optimus in principe een grote
invalpool. Soms worden klassen gesplitst, maar dan kan
niet altijd, onderwijs technisch gezien is dit ook niet altijd
een goed optie. In het uiterste geval kan het zijn dat er
naar ouders gecommuniceerd wordt dat kinderen thuis
moeten blijven.

•
•

•
•

aktielijst
notulen van

actie

door

22 mei
doorlopend
1 april

Contact met Yvonne Dieks (GGD) ivm inspiratieavond
Communicatie Dia/bijblijver
Gmr contact ivm stakingsgeld (herinnering 22 mei)

linda

gedaan

Gisele

22 mei

Subsidie vergroening schoolpleinen-

Janneke

17 juni
17 juni

Einde zittingstermijn van Harm- oproep in bijblijver
Afscheids/welkomst etentje 19 september 18.30 uur
De Romein .. Linden

Nog
geen
reactie
Mee
bezig

allen

3
september
september
september

19.30 De Quay eerste vergadering MR

allen

Stukje nieuwsbrieven over inspiratie-avond
Contact bedrijven leidingwerk ivm fietsen kansrijk
samenwerken

Gisele
Stijntje

Akkerwinde, krijgt een nieuwe plattegrond op papier ivm
brandveiligheid.
RIE, door optimus is een andere partij aangesteld om de
RIE uit te voeren, het kan zijn dat de bestaande RIE
opnieuw gemaakt moet worden.
Akkerpodium kan helaas op geen andere dag dan op
vrijdag gepland te worden.
Data volgende vergadering
31 oktober, 19.30 uur Vianen (ovb)
10 december 19.30 uur Beers (ovb)
10 februari 19.30 uur Vianen (ovb)

