Medezeggenschapsraad
MR-vergadering 16-12-2019.
Aanwezig: Joyce van Eekelen, Monique de Rijke, Murat Durgun, Wendy de Kok, Lian van Oosterhout, Kim
Zandberg, Regina de Bruijn (toehoorster). Marianne van Dorst heeft afgemeld.
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Agenda: Staking is toegevoegd.
Verslag van vorige vergadering op 28-10-2019 goedgekeurd.
Ingekomen post/ Uitgaande stukken: MR-magazines.
De gezonde school: schoolfruit is gestart, in de schoolgids staat al een duidelijk stukje
over gezonde lunch, Wendy stuurt stukje naar Kim over gezonde lunch, bordsessie van
12-1 gaat over de lunch van de leerlingen.
Begroting: Kim komt hier dadelijk op terug. Marianne en Wendy hadden geen vragen.
AVG : Jan de Ridder komt 1e week van januari om onze manier van werken te
controleren.
Samenwerking MR en OV: vergadering MR van 17 februari verschuift naar dinsdag 18
februari om gezamenlijk met de OV te starten van 19.00 tot 19.30 uur.
Acties van/met ouders: staking is een eerste mogelijkheid, Regina brengt het in bij de
OV op 8 januari. Aangepaste invulling van de lesdagen of open dag op de Singel of
ouders die lessen verzorgen.
Staking 30 en 31 januari 2020: wordt in team en in OV besproken.
Rondvraag: n.v.t.

Overleg met directie (Kim)
11. Mededelingen: werkzaamheden voor luchtkwaliteit gaan in de zomervakantie 2020
gebeuren. In groep 4 wordt tijdens de carnavalsvakantie gestart. RI&E is gecontroleerd,
MR wil graag de conclusie en aanbevelingen. Kim geeft uitleg over de berekening van de
vervangingstoeslagen. Dit gebeurt niet meer op OBO-niveau met op schoolniveau. Het
leerlingaantal wordt kleiner per 1-10-2020.
12. Vragen over schoolgids/begroting: n.v.t.
13. Nieuwe resultaten in relatie tot inspectie: uitleg over de aangepaste normeringen.
14. Uitslag audit: heel positieve beoordeling met toch ook een aantal aanbevelingen.
15. Rondvraag: Wat is een excellente school? Predikaat wordt gegeven op één profiel.

Sluiting van de vergadering.

Besluiten:
Agendapunten 18 februari 2020:
AVG
MR/OV
RI&E conclusie en aanbevelingen
Vervangingsproblematiek

