Agenda MR vergadering Basisschool De Moespot
Datum: 27 juni 2019
Tijd: 19.15 uur
Notulist: L.
Aanwezig: 2 leden van de oudergeleding en 2 leden van de personeelsgeleding
Afwezig: 1 lid van de oudergeleding

1. Opening en welkom
19.28 uur
2 Vaststelling notulen 23 mei + doorlopen openstaande acties
•

Notulen vorige vergadering goed gekeurd

•
•

Officieel Pest protocol document is niet terecht. MR lid gaat hier deze week mee aan de slag.
MR e-mail adres en wachtwoord is opnieuw aangevraagd. Ouders maken hier wel gebruik
van dus zaak om hier vaart achter te zetten
Budget schoolplein wordt nagevraagd in de vergadering van 27-6
App inzet komt terug in verdere vergadering
Notulen website liggen bij ICT collega ; MR lid gaat 28-6 navraag doen wanneer ze op de site
komen.

•
•
•

2. Voorbereiding onderwerpen directie
Zie verdere notulen.
3. Vanuit GMR:
Jaarlijks een ontmoeting tussen GMR en MR is voorgesteld. Doel van zo’n bijeenkomst is
nog niet helemaal duidelijk. Meerwaarde wordt nog niet gezien. Eigen MR en GMR
hebben korte lijntjes. MR stuurt notulen door naar afgevaardigde van de (ouder)
geleding GMR en andersom.
4. 20.00 uur: onderwerpen directie
•

Voortgang overblijf
Bestuurder is besproken van Kaka . Er is een pedagogisch medewerker
beschikbaar voor de pauzes. Hierdoor komt er ruimte voor de docenten om
echt pauze te houden.
Er blijven wel ouders nodig om naast de PM te staan.
Het gat in de begroting wat ontstaat door het wegvallen van de inkomsten
van de huur van Kaka is iets waar wel op gelet moet worden.

•

Voortgang formatie

•

•

•

•

•
•

Wegens een verandering in personeelsbezetting moet er opnieuw gekeken
worden naar poppetjes en plekken.
Er komen op dinsdag in groep 4-6 twee 1ste jaars academische PABO
studenten stage lopen. Ook komt er één 1ste jaars academische Pabo student
stage lopen in groep 3-5 op dinsdag. Tevens komt er een 3de jaars ROC
studente in groep 3-5 op maandag, dinsdag en de donderdagochtend.
Vakantierooster/studiedagen
Meivakantie is gekoppeld aan v.o scholende omgeving Tiel en staan daarom
vast. Route van besluit nemen over de vakanties gaat volgend jaar anders.
Behalve het verstuurde rooster per mail komt er ook nog een kalender. En het
rooster komt op de site.
Schoolgids
MR heeft instemmingsrecht . Zodra directie deze af heeft komt deze de MR
kant op. Streven is om dit de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar te
bespreken.
Vraag is om de tekst van de kalender te bekijken en zaken die opvallen door
te geven aan directie.
Werkverdelingsplan 2019 – 2020
Hoeveel uur wordt waaraan besteed.
Er zijn binnen het team afspraken gemaakt. Deze moeten nog verwerkt
worden in een systeem en dat wordt voor de zomer vakantie afgerond.
Personeelsgeleding heeft instemmingsrecht
Oudergeleding advies recht
Na de werkvergadering (9 juli) komt deze onze kant op.
Gezamenlijk etentje
budget gaat per kalenderjaar dus afspraak wordt doorgeschoven na volgend
schooljaar. MR lid maakt een nieuwe datum prikker aan. Ook de vrijdag
meenemen als optie.
Vergaderdata 2019 – 2020
Bezetting MR blijft gelijk. Vergader dag wordt de dinsdag . MR lid gaat
plannen om de 6/ 7 weken en mailt de data.
Stand van zaken openstaande acties
Schoolapp : er is er een gevonden die goed aansluit bij Parnassys: Parro.
Deze is ook AVG proof.
Als er akkoord wordt gegeven kan er zeer spoedig mee gestart worden. Alle
groepen starten met deze app. Voor de vakantie wordt het begin gemaakt
zodat er na de zomer vakantie mee gewerkt kan worden.

Directie verlaat de vergadering om 21.39 uur.
5. Vormgeving structuur MR
Gesproken is over reageren over gezamenlijke inbreng bij plannen.
Het is wenselijk dat eenieder een reactie geeft zodat er een gezamenlijk standpunt
naar buiten kan worden gebracht.
Informatie avond is gepland, een voor en een na de vakantie.
Redenen waarom de MR hier zo’ n voorstander van was zijn nogmaals aangestipt.

Er zijn vragen die leven bij ouders en die op de info avond weg gehaald kunnen
worden.
Zo voorkom je “ gefluister” bij de poort.
6. Aankleding schoolplein (vorige vergadering uitgedeeld)
Subsidie die aangevraagd kan worden vanuit de provincie voor schoolplein is 17.000
euro . Willen we iets doen aan de verduurzaming van het plein dan moet dit
meegenomen worden in de begroting van ‘ 20/ ‘ 21. Visie op het duurzaam
schoolplein moet ontwikkeld worden vanuit en door school . In welke fase kunnen
ouders mee praten; waar wil je heen als Moespot met dit project. Punt komt op de
volgende vergadering nieuwe schooljaar terug.
7. MR regelement (vorige vergadering uitgedeeld)
Regelement is besproken en wordt aangepast.
Dit komt zo snel mogelijk op de site.
8. Verkiezingen?
Bezetting blijft gelijk
9. Communicatie/website/nieuwsbrief
MR lid stelt tekst op en communiceert dit met voorzitter.
10. Rondvraag
Jaarplan opstellen : de notulen zijn al openbaar gemaakt gedurende het jaar en een
jaarplan / overzicht voegt weinig toe.
Onduidelijk of het echt verplicht is om dit te maken of niet. Noodzaak om dit op de site
te zetten lijkt niet aanwezig. Onderzoek toont aan dat het wel verplicht is. Het jaarplan
zal opgesteld worden bij de start van volgend schooljaar om zo ook direct de balans op te
kunnen maken van gedane en openstaande onderwerpen.
11. Sluiting 22.07 uur

