Notulen MR vergadering:
Wanneer: 19 oktober 2017
Tijd: 19.30
Aanwezig: Janneke(JM), Femke(FK), Lisanne(LY), Jos(JG) en Leonie(LV)
Afwezig: Laura(LvdV), Peter Verheul (PV)
1.Opening/vaststellen agenda.
-PV is afwezig zijn vrouw is dinsdag bevallen van een gezonde zoon, Stijn. Gefeliciteerd Peter!
2.Ingekomen stukken.
-De ingekomen stukken zijn op de agenda gezet onder punt 5,6.
3.Nieuws uit de school.
-Veel invalkrachten op school. Vanwege ziekte.
-Bibliotheek is helemaal ingericht. De maandag na de herfstvakantie gaat hij open. De bieb is elke dag
de laatste 1,5 uur open. Elke groep heeft een dag waarop ze naar de bieb kunnen.
-Vanuit de VCOG: 3 ouders en 3 leerkrachten worden uitgenodigd om een visie avond bij te wonen
op woensdag 22 november. Tijdens deze avond komen ouders, leerkrachten, raad van toezicht en
directeuren samen om over de toekomstvisie van de VCOG school en de VCOG te praten. JG stuurt
de ontvangen mail door naar de MR. De MR leden laten voor woensdag 1 november weten of ze
gaan.
4.Missie/doelen MR.
-Bespreken van de meerwaarde van medezeggenschap. Verschillen en overeenkomsten tussen de
MR en de directie.
-Voedingsbeleid: Label gezonde school? Is dit iets voor ons als school? LV zoekt uit wat de gezonde
school precies inhoud, wat zijn de voorwaarden waaraan je moet voldoen. Dit komt de volgende
vergadering terug. Zodra het ouderportaal loopt willen wij mogelijk een enquête uitzetten onder
ouders en leerkrachten, rond januari (in het nieuwe jaar) Volgende vergadering gezonde school op
de agenda.
-Actiepunt: Vooraf aan de (G)MR vergadering afstemming (G)MR -directie. De voorzitter neemt deze
taak op zich.
Volgende vergadering punt 3a bespreken.
5.Formatieplan.
-JM heeft een functiebeschrijving van directeur basisschool ingebracht. Dit document komt terug in
de vergadering van 9 januari. Voetnoot dit document zal nooit helemaal compleet zijn.
Dit document gaan de PMR en directie samen bekijken. PMR en directie plannen overlegdatum.
6.huishoudelijk reglement.
-LV heeft een model huishoudelijk reglement gevonden op de website van WMS. Een aantal punten
zijn al aangepast zodat ze passen bij onze school. We gaan het reglement bij langs en bekijken welke
aanpassingen we nog moeten doen. Het huishoudelijk regelement komt terug op de volgende
agenda, vaststellen.
7.Nieuws uit de GMR.
-Stuk vanuit VCOG gekregen van de personeelsfunctionaris zij willen beleid in gang zetten waarbij de
personeels begeleidende zaken meer bij de directie en het personeel komen te liggen. In plaats van

bij de ARBO arts. Ze wilden een instemming op een beleidslijn. Pro forma opzeggen contract ARBO
dienstverlening.
-Gesproken over eventuele staking.
-Tussenvoorziening stop gezet, daar komt iets nieuws voor.
-Geen besluiten en instemmingen tijdens afgelopen GMR vergadering.
8.Rondvraag.
-Gaan we de zieken een kaartje sturen.
-Nieuws uit de school sub kopje lief en leed. Lisanne neemt kaartjes mee om in te vullen en te
versturen namens de MR.
Volgende vergadering donderdag 16 november

