Notulen MR vergadering
Woensdag 19-06-2019
Stampioendreef 5
20.00 uur
Aanwezig:
Afwezig:

Menko Nieland, Henriëtte Richardus, Marijke Halma, Annet Wit, Patricia
van den Bogerd, Elly Berghout.
Miranda van der Starre

1. Opening Vergadering door Henriëtte
2. Uit de school:
Elly sluit eerder aan vanwege andere verplichtingen later op de avond.
 De studiedagen zijn definitief vastgesteld, de twee extra dagen zijn
2 en 3 juni, direct na Pinksteren, geworden.
 Formatie: er zijn nog geen nieuwe leerkrachten voor de 1,5 á 2
dagen werkdruk verlaging, de vervanging van Rosanne tijdens haar
verlof en voor groep 1/2 vanaf december. Er komt een vacature in
de media. Ook voor het zwangerschapsverlof van Joyce is nog geen
definitieve vervanging.
 Jeroen Volmer stopt als voorzitter van de activiteitencommissie, Elly
zal later op deze avond de vergadering van de AC bijwonen, wellicht
dat zij zelf deze functie tijdelijk op zich neemt.
 Het schoolplein aan de Groeneweg wordt in de zomervakantie
herbestraat en valvlakken worden aangebracht, vanaf ongeveer 9
september zal er gestart worden met het plaatsen van de
speeltoestellen.
 Voor de schelpenstrook aan de Stampioendreef ligt het ontwerp op
de tekentafel, Elly zal dit toelichten zodra het ontwerp is ontvangen.
 Optimaliseringsplan: Het thema dit jaar is de 4D’s;
Duidelijk
(de visie)
Delend
(leiderschap, stuurgroepen)
Dynamisch
(toekomstgericht)
Dichtbij
(samen werken, goed werkklimaat)
 Er zijn geen laptops aangeschaft voor groep 3 en 4, dit is een
bewuste keuze, er zijn wel 10 tablets aangeschaft voor deze
groepen, als extra stimuleringsmiddel om de stof te kunnen
oefenen.
 Blink blijft zo doorgaan als nu en wordt uitgebreid met kooklessen.

3. Notulen: zijn goed bevonden
4. Ingekomen post / mail
Geen post of mail binnen gekomen
5. Uit de GMR / PGMR
Marijke heeft de vergadering van de PGMR bijgewoond:
Er is besproken hoe COBI leeft onder de scholen, het
tevredenheidsonderzoek, ook hier blijkt dat de Acker het goed doet, De

doelen en de gelden die vrij gemaakt zijn voor werkdrukverlichting zijn
allen behaald met goed resultaat.
Menko heeft de vergadering van de GMR bijgewoond;
De regelementen zijn besproken, hierbij zijn een aantal zaken opgevallen
bij Menko, hierover zal hij de volgende vergadering opheldering vragen.
Volgend jaar zullen er 6 nieuwe GMR leden komen. Het
beoordelingsformulier “ intern begeleider” is besproken, evenals het
tevredenheidsonderzoek.
Zowel tijdens de PGMR als de GMR vergadering is gebleken dat de Acker
het bijzonder goed doet, zeer positief dus in vergelijking met de andere
scholen van het Spectrum.
6. Nieuw MR lid vanuit de leerkrachten
Joyce Gepkens zal vanaf het nieuwe schooljaar ( 2019-2020) plaats
nemen als nieuw MR lid
7. Activiteitenplan 2019 / 2020
Henriette probeert bij de agendapunten aan te geven of de MR een
instemminsrecht of adviesrecht heeft, dit om duidelijkheid te behouden.
Social Schools wordt geëvalueerd; vooral positieve reacties op het gebruik
van Social Schools, een aandachtspunt is het beter bijhouden van de
agenda: tijden en veranderingen direct doorvoeren in de agenda, zodat
voor de ouders duidelijk is wanneer/waar er iets plaats vindt.
Aan Joyce zal gevraagd worden de notulen eerder op de site te zetten na
ontvangst. Zij vraagt om een PDF-versie aan te leveren voor op de site.
Patricia past het activiteitenplan aan voor het schooljaar 2019 – 2020.
8. WVTTK
Yvonne heeft haar laatste MR vergadering bijgewoond en gaat een nieuwe
uitdaging aan in het nieuwe schooljaar. Wij bedanken haar voor haar inzet
het afgelopen jaar in de MR en wensen haar veel succes en plezier in haar
nieuwe baan na een welverdiende zomervakantie!
9. Rondvraag
Geen vragen
Henriëtte sluit de vergadering.
De volgende MR vergadering staat gepland op woensdag 18 September
2019

Iedereen alvast een hele fijne zomer vakantie!

