Notulen MR vergadering
Woensdag 25-09-2019
Stampioendreef 5
20.00 uur
Aanwezig:

Menko Nieland, Henriëtte Richardus, Marijke Halma, Joyce Gepkens,
Shirley van den Berg, Patricia van den Bogerd, Elly Berghout, Miranda
van der Starre

1. Opening Vergadering door Henriëtte
2. Vaststellen agenda:
Geen toevoegingen
3. Notulen: zijn goed bevonden, jaarverslag volgt z.s.m.
4. Taakverdeling en afvloeiingslijst
Geen bijzonderheden en geen aanvullingen op activiteitenplan met
uitzondering van de vacature die nog vernoemd staat, deze is verwijderd.
5. Uit de school: Elly en Miranda nemen plaats
 Eind oktober, begin november wordt er een interne audit verwacht
bij de Acker. Dit is een inspectiebezoek vanuit het Spectrum.
Hoogstwaarschijnlijk zullen er ook aan verschillende ouders naar
hun mening wordt gevraagd, waarbij ook MR leden gevraagd
kunnen worden.
Elly en Miranda zijn alles aan het voorbereiden en zullen naar alle
waarschijnlijkheid alles voor de herfstvakantie klaar hebben voor
inspectie, hoewel nog niet bekend is welke school er inspectie krijgt.
 Het schoolplein aan de Groeneweg is zo goed als klaar. Het groen
moet nog worden geplaatst en de aanmerkingen na oplevering
moeten nog worden uitgevoerd. Voor de Stampioendreef is de
offerte de deur uit. Doordat het vlak voor de vakantie was, heeft Elly
de plannen niet kunnen laten zien. Zij zal de plannen digitaal
versturen naar de MR.
 Personeel: Robert zal geruime tijd afwezig zijn, op maandag en
dinsdag neemt Arja de klas over, woensdag staat Miranda voor de
klas, op donderdag en vrijdag is juf Ilse er vanuit het Spectrum. De
vervanging van Rosanne (zwangerschapsverlof) is inmiddels
geregeld. Myrthe van Selst zal de maandag en dinsdag gaan
werken.
Het verlof van Joyce is voor de IT zaken geregeld.
 Inval leerkrachten blijft een groot probleem, de flexpool is leeg. Er
wordt een oproep gedaan bij ouders met bevoegdheid tot les geven,
dit zal Elly gaan inventariseren. Elly geeft aan dat er niet meer dan 3
x per jaar dezelfde klas naar huis gestuurd zal worden, maar dat de
kans er is dat er dit jaar toch klassen naar huis gestuurd moeten
worden vanwege de lege flexpool.





Miranda gaat kijken voor de mogelijkheden en kosten van een
andere busmaatschappij voor de schoolreisjes. Voor het tweede
jaar op rij was er een bus defect, ook zijn de bussen (inclusief
chauffeurs) verouderd.
Groep 1/2 a zal vanaf januari gesplitst worden, hier is echter nog
geen leerkracht voor. Hiernaar is de directie nog naarstig op zoek.

6. W.V.T.T.K.
Geen bijzonderheden
7. Rondvraag
Geen vragen
8. Henriëtte sluit de vergadering.

De volgende MR vergadering staat gepland op woensdag 13 november
2019 om 20.00 uur

