MR Notulen woensdag 15-01-2020
Aanwezig:
School: Kim Veerman, Renate Passchier, Leonie Rietkerk (directie)
Ouders: Frederieck van der Ploeg, Robert Jan Meinderts

De vergadering start samen met de OR. We bespreken in kleine groepjes de visie op schoolniveau,
onderwijsniveau en leerling niveau. Tijdens de studiedag van het team op 30 januari wordt deze
input meegenomen. Tijdens deze studiedag komt er iemand van HCO om invulling te geven.
Daarna start de MR vergadering.
De begroting was geagendeerd vanuit de vorige vergadering. Dit komt nu niet ter sprake we
bespreken dit in februari of maart. De begroting wordt vanuit het bestuur aangeleverd.
Punten vanuit de directie:
●
●
●
●
●
●

●
●

Bestuur krijgt een nieuwe website
Na de studiedag van het team wordt het PR bureau weer benaderd. Zij gaan werken aan een
nieuw ontwerp ( kleuren, stijl, website)
In de voorjaarsvakantie worden 14 ramen vervangen.
Staking 30+31 januari: school blijft open.
Jaarplan: er is nog geen formatiebeleid ivm de begroting die nog niet klaar is.
Gemeente gaat verkeersexamen overnemen. Er zal wel ouderhulp nodig zijn. Het is een pilot
voor de gemeente. Het lokaal onderwijsbeleid is aangepast, nu samen met De Zilk,
Noordwijkerhout en Noordwijk. De subsidies vanuit de gemeente moeten opnieuw verdeeld
worden (vakleerkracht gym, kunsteducatie).
Binnen de directeuren van Noordwijkse Scholen (DONS-overleg) wordt het vakantierooster
2020-2021 besproken. Leonie stuurt ons het voorstel met exacte data.
Bij het bestuur bureau gaan veel mensen met pensioen. De taken/functies worden opnieuw
ingedeeld en bekeken.

MR punten:
●

Verkiezingen:

Robert Jan gaat einde van dit schooljaar stoppen, net als Renate.
Robert Jan Meinderts
(ouder)
Frederieck van der Ploeg
(ouder)
Kim Veerman
(leerkracht)
Renate Passchier
(leerkracht)

2019-2020
x

2020-2021
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

De MR maakt een nieuwe brief om nieuwe leden vanuit ouders en leerkrachten te werven voor
volgend schooljaar.
●

Ziekteverzuim/arbo-zaken

Er zijn kortdurende zieken geweest. Dit is opgevangen door directie. Erg fijn dat dit zo kon worden
opgevangen.
●

Schoolplan:

Het schoolplan is in ontwikkeling. Dit wordt gemaakt na de input van de studiedag 30 januari.
Huisvesting kan van het jaarplan af (MR jaarplan).
Rondvraag:
Robertjan: hoe gaat de school om met veiligheid in de klas? School is hier druk mee bezig. School
zoekt vooral samenwerking met ouders en externe instanties indien nodig.
Frederieck: Kan/wil school meer met Parro? Email naar leerkrachten (AVG-proof), absenties
doorgeven?
Kim: x
Renate: x
Actiepunten vorige vergadering:
Wie
Frederieck

Leonie

Alleen

Wat
Schrijft een stukje over de MR voor
flessenpost
Stuurt notulen, jaarplanning, jaarverslag
naar Leonie voor de website
Zet documenten MR op de website
Stuurt SOP rond
Bestelt 6 x zakboek WMS
Feedback geven op SOP, graag voor de
vakantie

Terugkoppeling
Gedaan
gedaan
Gedaan
Gedaan
?
gedaan

Nieuwe actiepunten 15-1-2020
Wie
Leonie
?

wat
Voorstel vakantierooster 2020-2021
Oude wervingsbrief opzoeken en
aanpassen

Agendapunten 11 maart 2020:
●
●

Formatiebeleid
Vakantierooster

Vergaderdata 2019-2020: 15 januari, 11 maart, 20 mei, optioneel woe 1 juli.

