Medezeggenschapsraad
MR-vergadering 4-2-2019.
Aanwezig: Jerzy van Dommelen, Marianne van Dorst, Murat Durgun, Wendy de Kok, Lian van Oosterhout,
Monique de Rijke, Kim Zandberg.

1. Agenda: toevoeging punt 12. Afscheid voorzitter Jerzy
2. Verslag van vorige vergadering 3-12-2018.
3. Ingekomen post: -Uitgaande stukken: verslag vorige vergadering.
4. Kennismaking: met Monique de Rijke, die de plaats in neemt van Jerzy.
5. AVG: geen nieuwe ontwikkelingen.
6. Foto MR: gemaakt door Jerzy, wordt op de website geplaatst.
7. Werkverdelingsplan: de PMR verleent instemming met de procedure die wordt
gevolgd.
8. Huishoudelijk Reglement: aftreedjaartallen worden aangepast, zodat er elk jaar enkele
MR-leden aftreden.
9. Rondvraag: Marianne heeft de MR-start cursus gevolgd bij OBO.
Joyce, Monique en Murat hebben ook interesse. Lian gaat dit regelen via VOO.
Overleg met directie
10. Staking 15 maart: actiebereidheid is nog onbekend. Als een leerkracht staakt, dan moet
de groep naar huis. OBO sluit geen scholen.
Kober: de samenwerking gaat stroef. De Klimroos gaat BSO in eigen beheer doen.
Klimaat in groep 4 c.q. de hele school: luchtkwaliteit is nog steeds twijfelachtig. Er
moet iets gebeuren. Ventilatieroosters of nieuwe kozijnen.
Schoolplan: geen vragen
Oudertevredenheid: weinig reacties op mogelijkheid tot persoonlijke inbreng, is het
nodig om meer betrokkenheid te verlangen, is daar behoefte aan? Wat kan MR hierbij
betekenen? Betere samenwerking met de OR?
11. Rondvraag: heeft het nieuwe aanname-beleid al effect gehad? Kim heeft er inderdaad
al gebruik van gemaakt en het werkt.
Staking versus ouders: ouders zijn inmiddels iets minder positief over de staking, wel
acceptatie.
12. Overdracht voorzitterschap van Jerzy aan Murat en afscheid van Jerzy.

Sluiting van de vergadering.
Besluiten:

PMR stemt in met de procedure die wordt gevolgd voor het
werkverdelingsplan

Agendapunten 25 maart 2019:
 AVG
 Verslag vertrouwenspersoon
 Luchtkwaliteit in het gebouw (uitslag meting)
 Protestbrief i.s.m. O.V. over luchtkwaliteit

Actiepunten:
 Lian past huishoudelijk reglement aan
 Lian 5 febr. Stukje MR met foto in Singelnieuws
 19 febr. Murat stukje Singelnieuws, volgend Singelnieuws voorstellen Marianne,
daarna Monique en daarna Joyce.
 Kim koppelt mailadres Murat en Lian aan de school-MRadres

