Notulen MR-VERGADERING 6 mei ‘19
AANVANG 19.00 uur
Aanwezig: Ellen van Beek, Debbie Nagtzaam, Arie de Man, Brechje Brouwers, Susanne Commandeur.

1. Opening
2. Notulen 14 maart goedkeuren
3. Mededelingen MR en Susanne

4. Formatie/vervangingen zwangerschap

5. Lokaalverdeling

6. Toelichting WMK lijsten

7. Werkverdelingsplan

Goed gekeurd
De schoolinspectie is geweest, zij vertelde dat Het Palet in aanmerking zou
kunnen komen om een excellente school te worden. Het team gaat hierover
overleggen en nadenken of ze dit willen. Ook is besproken dat het ook tegen
ons kan werken. Hierover moet goed na gedacht worden.
We hebben aan het einde van de vergadering kort het onderhoudsplan
besproken.
Zie eerdere mail Susanne. Er zijn invalsters gevonden voor Bregje en
Anneloes. Anneloes moet iets eerder stoppen, hier is ook vervanging voor
gevonden.
Formatie toegelicht door Susanne. Begin juni wordt de formatie aan de
ouders bekend gemaakt.
We hebben uitgebreid de mogelijkheden bekeken hoe we de vijf groepen en
de bso gaan huisvesten. Deze plannen worden met het team besproken en
concreet gemaakt.
De bespreekpunten van de WMK lijsten zijn met Susanne besproken onder
enkele ouders. Hieruit heeft ze wat concrete vragen gehaald waar ze mee
aan de slag gaat.
Verschuift naar vergadering 13 juni.

8. Aanpassing verkiezingsprotocol
9. Schoolplan (visie/missie)
10. OR/klankbordgroep

11. Zorgplan
12. Opzet MR

Zie eerdere mail Debbie. Brechje gaat het protocol aanpassen en mailen naar
Debbie. Dan gaat het 8-5-2019 mee met het oudste kind.
De MR heeft deze gelezen en goedgekeurd.
Er was onrust in de OR vanwege de klankbordgroep. Na overleg met Susanne
hebben we besloten dat de klankbordgroep “ouderklankbord” gaat heten.
Dit is slechts een naamswijziging. Er is niets veranderd aan de doelen en
samenstelling van deze groep (iedereen is welkom). Susanne bespreekt dit
ook met de OR as donderdag.
Dit is nog niet af, er zijn andere prioriteiten geweest. Naar vergadering 13
juni.
We willen de MR gaan indelen met een deel met en zonder Susanne. Hoe
gaan we dit vorm geven? Wat is handig voor Susanne en voor de MR? We
gaan het volgende keer proberen met aan het einde zonder Susanne.

Actiepunten:
-

Brechje past het verkiezingsprotocol aan en stuurt dit naar Debbie. Zij print het uit en geeft het 8 mei 2019 mee met het oudste kind.
Susanne gaat verder met het zorgplan.
Brechje maakt het jaarverslag, volgende keer bespreken.

Op agenda volgende keer: Zorgplan, werkverdelingsplan, opzet MR, jaarverslag.

