NOTULEN MR Vergadering OBS Merlijn
Bespreking:
Vergaderdatum en tijd:
Vergaderplaats:
Aanwezig:

Voorzitter:
Notulist:

MR overleg
13 november 2018 van 19.00uur tot 20.30 uur
OBS Merlijn
Ingrid op de Laak (directie)
Elles Meinster-Prinsen (ouderlid)
Yacine Ait Yaiz (ouderlid
Femke van Grootveld (leerkrachtlid)
Elles Meinster-Prinsen
Femke van Grootveld

1. Opening (welkom Yacine Ait Yaiz)
Om 19.05 uur wordt de vergadering geopend. Leden stellen zich voor.
2. Vaststelling verslag 2 oktober 2018
Het verslag van 2 oktober 2018 wordt vastgesteld. Voortaan binnen een week verslag, binnen week
daarna reacties, de volgende vergadering officieel vaststellen. Daarna wordt het verslag verder
verspreid onder teamleden en ouders.
3. Bezetting MR (Elles/Ingrid)
Vanwege de kleine school zijn er beperkte uren voor overige taken zoals MR. Voorlopig gaat de MR
door met 2 teamleden en 2 ouderleden. In mei evalueren we hoe dit bevalt en kijken we naar hoe we
dit volgend jaar gaan doen.
4. Schoolplan/activiteitenplan
Door omstandigheden zijn sommige beleidsvoorstellen 2017/18 niet van de grond gekomen.
Team en directie zijn nu bezig met nieuwe schoolplan voor 2019-2023. Die beleidsvoornemens zitten
voor een deel al in het vorig schoolplan en voor een deel in het nieuwe jaarplan 2018-2019.
Onderstreepte is overgenomen uit schoolplan 2015-2019. Daaronder staat toegelicht welke punten
nog verder te ontwikkelen/ borgen zijn. Leden lezen de stukken door en reageren binnen een week
met eventuele vragen. Ingrid zal na 26 november antwoorden op deze vragen. (actie allen)
5. Veiligheidsplan
RI&E wordt dit schooljaar weer afgenomen. Ingrid vraagt de MR mee te lezen en te bekijken of dit
document de lading dekt. Onderdelen Mediawijsheid en AVG moeten er nog in komen. We spreken
af dit voor de volgende vergadering gelezen te hebben. Ingrid mailt de documenten rond. (actie
Ingrid, actie allen)
6. Gedragsprotocol
Hoort onder het veiligheidsprotocol en wordt jaarlijks bijgewerkt.
•

•

7. Wvttk
Audit van aanstaande dinsdag wordt toegelicht door Ingrid. Rooster en gang van zaken audit
worden doorgenomen. Deze interne audit sluit aan op kwaliteitseisen, zoals vastgesteld door
de onderwijsinspectie. Voor de Kerst ligt het verslag van deze audit bij de MR. Dit wordt
vervolgens ook gecommuniceerd naar de ouders.
Tussenschoolse opvang (TSO): ouderraad wil graag dat de TSO goed wordt geregeld. Er is
bereidheid om iets meer te betalen. Ingrid heeft geïnformeerd of er mogelijkheid is 2
pedagogisch medewerkers in te schakelen voor de TSO. Ingrid heeft de vraag uitgezet bij een

ouder van onze school en bij SOKS. Ze kunnen dan naast de TSO ook een uur leerkrachten
ondersteunen in de groepen. Hier hoopt zij volgende week meer over te horen.
8. Sluiting
Om 20.30 uur wordt de vergadering gesloten door de voorzitter.

Actielijst
Actie:

Door:

Datum gereed:

Actiepunten MR meenemen in
volgende agenda
Stukken doormailen

Elles

Week voor volgende MR

Ingrid

20-11-2018

Evaluatie jaarplan en nieuw
jaarplan lezen en reageren
Veiligheidsplan lezen

Allen

20-11-2018

Allen

Voor volgende vergadering

Adviesaanvragen indienen op
papier

Ingrid

Vanaf heden

