Notulen MR vergadering:
Wanneer: 22 maart 2018
Aanwezig: Janneke(JM), Femke(FK),Eszter(ES) Lisanne(LY), Peter Verheul (PV), Jos(JG) en Leonie(LV)
Afwezig:
1.Opening/vaststellen agenda.
-geen nieuwe punten.
2.Ingekomen stukken.
-Email JG gelden minister Slob.
De brief moet naar het team. In de teams kunnen dan de wensen worden besproken met betrekking
tot de werkdrukvermindering. LV mailt de brief naar het hele team.
De GMR leden geven wij de vraag mee voor de komende GMR vergadering wanneer de gelden van
minister Slob komen en hoe hoog dit bedrag is voor CBS Aquamarijn.
3.Nieuws uit de school.
-De gestuurde kaartjes zijn goed ontvangen.
4.Nieuw MR lid.
-Voorstelronde.
Nieuwe lid voor de oudergeleding: Eszter Szávai, moeder van Sanne (groep 4a) en Maxime (groep
2a). In 2014 zijn we met ons gezin van de Achterhoek naar Groningen verhuisd en wonen we met
veel plezier in Gravenburg. Al vanaf het moment dat de kinderen hier naar de
peuterspeelzaal/basisschool gaan lijkt het me leuk en interessant om mee te denken over de koers
van school en onderwijs. In de periode dat Maxime naar de peuterspeelzaal ging, was ik lid van de
ouderraad (in oprichting). Ik vond dit dermate interessant dat het me erg leuk lijkt om plaats te
nemen in de MR van CBS AquaMarijn. Ik heb een financieel-economische achtergrond (MSc in
Finance) en ben o.a. een aantal jaren werkzaam geweest als belastingspecialist buitenland. Op
financieel gebied kan ik in die zin zeker mijn steentje bijdragen, maar er zijn nog veel meer thema’s
die mijn interesse hebben en waar ik graag over meedenk.
Zitting in de MR biedt een mooie kans om – direct en indirect – mijn bijdrage te leveren aan het
dagelijks leerplezier van mijn/de kinderen.
5.Gezonde school.
-FK heeft de ingevulde enquêtes van het team samengevoegd en daar een overzicht met
gemiddelden van gemaakt. Hier komt heel duidelijk uit naar voren dat het onderdeel welbevinden
goed scoort en dat we daar als team ook de prioriteit willen leggen.
LY geeft aan dat er meerdere persoon uit het team hebben aangegeven dat ze het thema gezonde
school voor volgend schooljaar niet haalbaar vinden. Ze staan wel achter het uitzoeken/uitwerken
van de gezonde school maar vragen zich af of het tijd technisch allemaal wel haalbaar is. Vanwege
o.a. dat er door ziektes dingen zijn blijven liggen en/of veel druk wordt ervaren. De vraag is moeten
we ervoor kiezen om dit nu prioriteit te geven?
LY heeft ook een mail ontvangen over een ondersteuningsaanbod. Deze moet binnen nu en een
maand worden aangevraagd en het budget zou dan voor volgend schooljaar zijn. Naast budget krijg
je ook ondersteuning vanuit de GGD.
Besloten dat LY en FK wel het ondersteuningsaanbod aanvragen. LY gaat een terugkoppeling doen
naar het team waarin duidelijk wordt op welke manier we aan de slag gaan en hoe er rekening
gehouden gaat worden met de wensen van de collega’s die zich zorgen maken over de werkdruk.

6.Nieuws uit de GMR.
-Er is nog geen nieuwe vergadering geweest. Op de agenda voor de volgende vergadering staat de
begroting, beleidsplan en het Arbo beleid.
8.Rondvraag.
-PV en ES worden contactpersoon OR.
Volgende vergadering donderdag 31 mei

