Agenda en notulen MR overleg schooljaar 2019-2020
Dag, datum en tijd: donderdag 31 oktober 2019 19.30 - 21.00 uur
Locatie: Akkerwinde Voorzitter:
Harm
Notulist: Lonneke
Aanwezig: Harm, Deirdre, Lonneke, Dailae, Linda, Ingrid, Gisèle, Janneke
Directie: Stijntje
Gast: Astrid Bakker
Nr:
1
2

Agendapunt/bespreekpunt: Toelichting: (achtergrond, relatie met…, doel, opbrengst)
Opening en agendacheck
Mededelingen directie

Tijdbewaker:

Notulen:
n.v.t.

Stijntje brengt de met MR te bespreken punten in en ligt
deze toe.
Ingebrachte punten:
Beste leden van de MR,
Ik wil jullie even informeren over het volgende:
1. Gistermiddag is duidelijk geworden dat Optimus,
na alle teleurstellende onderhandelingen tussen
de bonden en de minister, heeft besloten om alle
scholen op 6 november te sluiten om de
landelijke staking te ondersteunen. De volgende
brief stuur ik daarom straks naar ouders om ze te
informeren.
2. Aankomende maandag krijgen we op Dr. Jan de
Quay een themaonderzoek van de inspectie met
als onderwerp: didactisch handelen.
Dit is geen kwaliteitsonderzoek maar voor de inspectie
een onderzoek om inzicht te krijgen in de staat van het
onderwijs op dit gebied.
De inspecteur komt in alle klassen een les bekijken en
heeft een gesprek met de directie.

Er wordt naar ouders gecommuniceerd hoe de stappen lopen
wanneer er vervanging nodig is vanwege ziekte personeel, dit in
verband met het personeelstekort.
Themabezoek van Inspectie in Beers, Taakgerichtheid en
betrokkenheid waren prima, feedback geven op taak is prima, op
proces kan nog beter
Mobiliteitsbeleid:
De komende weken wordt er samen met het personeel het
mobiliteitsbeleid vastgesteld, hierin wordt eerst gekeken naar
expertise en daarna de weging. Hierin heeft de PMR
instemmingsrecht.
De OMR mag advies geven in dit traject.
De volgende vergadering komt het op de agenda ter instemming
van de PMR.

Daarna koppelt hij aan het team terug wat zijn
bevindingen zijn. We krijgen er geen verslag van en
worden ook niet beoordeeld. Maar met zijn feedback
kunnen we natuurlijk wel ons voordeel doen.
3. Mobiliteitsbeleid: Ik kom erachter dat dat niet
vastgelegd is, de afgelopen jaren. De procedure
die we moeten gaan doorlopen wil ik alvast met
de MR bespreken ter informatie, maar ook ter
voorbereiding op de besluitvorming in de
volgende MR. Bovendien is feedback welkom,
aangezien er vaak op scholen een bepaalde
geschiedenis onderdeel is, met emotionele
betrokkenheid. Daar wil ik niet zomaar aan
voorbij gaan. Ik probeer wel het beleid zoveel
mogelijk zonder emotie vast te leggen, vanuit de
regelgeving en een professionele attitude die
nodig is voor de organisatie.
Ik heb het mobiliteitsbeleid van Optimus op sharepoint
bij de MR gezet in de map beleid. Dit beleidsstuk hoeft
echt niet meer voor donderdag gelezen te worden. Maar
de komende weken moeten we wel inhoud gaan geven
aan de items in hoofdstuk 11.
3

Agendapunten o.b.v.
Activiteitenplan

Plan van aanpak RIE
Brabants verkeerslabel

De RIE geen bijzonderheden ten opzichte van vorige keer.
Beide scholen doen mee met een pilot om het onderhoud van de
scholen bovenschools te regelen.
Brabants verkeerslabel is weer toegekend.
Fietsverlichtingscontrole is weer uitgevoerd.
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TSO

Gezien nieuwe constructie wenst de MR de
ontwikkelingen te volgen.

De coördinator is dagelijks aanwezig op een van beide scholen.
Spring is in gesprek met een nieuwe vrijwilliger voor de TSO.
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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.
31-10 geen verdere bijzonderheden
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Activiteitenplan

Concept activiteitenplan is opgeleverd door Harm. Graag
bespreken en waar mogelijk accorderen.
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Communicatie

Willen we communiceren in bijv. De Dia of de Bijblijver?
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Aktielijst rondvraag en
sluiting

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

Als MR kunnen wij een eigen account op social school krijgen, op
deze manier kunnen we als MR contact hebben met ouders.
31-10 Stijntje vraagt aan Corin voor deze MR account op social
school.
•

•
•

•

•

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.
Cultuurfonds Noord-Brabant ook. Oudergroep formeren?
31-10: Eerste stap is een plan maken, hiervoor ouders
vragen om hierin mee te denken. Daarna begroting
opstellen, fondsen werven. (Janneke neemt dit punt ter
overweging mee)
Volgende agenda graag puntje mededelingen directie
Bij ziektevervanging heeft optimus in principe een grote
invalpool. Soms worden klassen gesplitst, maar dat 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.
Akkerwinde, krijgt een nieuwe plattegrond op papier ivm
brandveiligheid.
31-10 komende maandag is de hercontrole van de
brandweer.
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.

•
•

aktielijst
notulen van

actie

door

22 mei
doorlopend
22 mei

Contact met Yvonne Dieks (GGD) ivm inspiratieavond
Communicatie Dia/bijblijver
Subsidie vergroening schoolpleinen-

linda

gedaan

Janneke

Mee
bezig

september
september

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

Gisele
Stijntje

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
10 februari 19.30 uur Vianen (ovb)

