Notulen MR vergadering:
Wanneer: 31 mei 2018
Aanwezig: Janneke(JM), Femke(FK),Eszter(ES) Lisanne(LY), Peter Verheul (PV), Jos(JG) en Leonie(LV)
Afwezig: n.v.t.
1.Opening/vaststellen agenda.
-geen nieuwe punten.
2.Ingekomen stukken.
-Plan van aanpak TVO ter informatie.
3.Nieuws uit de school.
-Wiekelien van der Veen komt volgend jaar in de MR i.p.v. Leonie Visscher
-Selma van der Veen is terug van haar zwangerschapsverlof.
-3 leerkrachten zijn aan het re-integreren.
4.Formatie.
-Het beleid blijft in principe hetzelfde.
-Ziektebudget zit nu bij formatiebudget in, 7,5%.
-Er zijn tekorten waardoor er gestart moet worden met een groep minder.
-Starten met 15 groepen, kijken wat de mogelijkheden zijn op een LIO in te zetten voor een mogelijk
te starten instroomgroep.
-1 dag werken met een muziekleerkracht.
-Uitgangspunt iedereen die hier nu werkt kan blijven. Er zijn geen mobiliteitsverzoeken geweest.
-Binnen de VCOG is een nieuwe functie gecreëerd leerkrachtondersteuner. Deze persoon mag
gewoon voor de klas staan, maar doet geen andere dingen zoals rapportgesprekken, groepsplannen,
etc. Een personeelslid van CBS Aquamarijn heeft aangegeven interesse te hebben in deze functie. Dit
moet besproken worden in het team. Dit zou vanuit de slobgelden betaald moeten worden. De
functie leerkrachtondersteuner past wel bij een aantal punten die op de lijstjes van de leerkrachten
stonden.
-JG stuurt de slob overzichten uit de bouw overleggen naar LV. LV en LY maken daar een overzicht
van.
5.Gezonde school.
-FK en LY hebben een aanvraag ingediend voor een budget voor gezonde school. Deze is helaas
afgewezen. Een week later werd LY benaderd door de gemeente dat zij hierin iets voor ons kunnen
betekenen. Er is een project samenwerking tussen de gemeente en de Hanze hogeschool. Zij zouden
iets voor ons kunnen betekenen op het gebied van een financiële vergoeding voor bekostiging
coördinator, deskundige hulp, advies inwinnen, expertise. 1 juni hebben LY en JG een afspraak met
de gemeente om te kijken wat onze hulpvraag is.
LY en FK sturen ons de aanvraag voor dit budget deze lezen we door voor de volgende vergadering.
6.Nieuws uit de GMR.
-Begroting positief advies op gegeven. Na de geschreven conceptbrief zijn een hoop vragen
opgehelderd. JM stuurt de kwartaalrapportage rond.
-Strategisch beleidsplan ter inzage ingebracht in de GMR.
8.Rondvraag.
-PV neemt contact op met Fenny over de begroting van de OR. Hij gaat dan samen met ES deze
begroting bekijken.

Volgende vergadering dinsdag 26 juni

