NOTULEN 17-02-2020

PMR

OMR

Directie

Lineke Elderhorst

Linda van der Ham
Peter Hylarides

Karin van den Berg

Marja FLoris

Toehoorders

Afwezig
Ingrid van
Graafeiland

Laura Straka
Open vergadering 19.30-19.45 – mr leden
1. 19.30 uur – Welkom
2. 19.35 uur – Notulen en actielijst mr: geen bijzonderheden
3. 19.40 uur – Onderwerpen uit mr-jaarplan
a. Concept huishoudelijk regelement mr: volgende vergadering.
b. Voorbereiden verkiezing mr-leden: Er wordt een verkiezing opgezet voor de plek van
Linda van der Ham. Kandidaten en Linda kunnen zich verkiesbaar stellen. Peter zal
de voorgaande procedure opzoeken en dit in gang zetten.
Open vergadering 19.45-21.30 – mr leden & directie
4. 19.45 uur – Actielijst
5. 19.55 uur – Onderwerpen uit mr-jaarplan
Schoolondersteuningsprofiel en de RIE worden in de volgende vergadering
besproken. De overige punten komen terug bij agendapunt: “Update directie”
6. 20.00 uur – Update directie
a. Formatieplan schooljaar 2020-2021 (zie na begroting)
b. Schoolbegroting
Karin geeft inzicht in de groepen die volgend schooljaar geformeerd kunnen worden.
De schoolbegroting heeft hier ook invloed op. Met het team van de Winde wordt dit
nader besproken. Hier komen we nog op terug.
c. Aanpassen schooltijden (semi-continurooster)
Er zal een stemming worden georganiseerd na de voorjaarsvakantie. De afspraken
wat betreft de communicatie, de weging van iedere stem en de organisatie vanuit
school worden nog eens doorgenomen. Bij de telling zullen een aantal Mr-leden
aanwezig moeten zijn. Karin zal dit verder communiceren en organiseren.
d. Status renovatie schoolplein
Karin is in overleg met het bedrijf dat het schoolplein gaat renoveren. Er moeten een
aantal keuzes gemaakt worden, zodat het financieel haalbaar is. Ook is de vraag wat
wij als school, in samenwerking met ouders, zelf kunnen doen. Het doel is om het
schoolplein na de basis steeds verder uit te breiden. Vanuit school is de vraag of de
Mr een schenking kan doen. De mr wil de school hier graag bij ondersteunen. Peter
gaat bekijken wat er budgettair gezien mogelijk is.
e. Voortgang PR
Er zijn ontwikkelingen in de voortgang van de PR. Vanuit de peuterschool krijgt iedere
twee jarige peuter een tasje met materiaal van de Winde. Ook zijn er foto’s gemaakt
in de school. Karin gaat nog in overleg hoe zij nieuwe foto’s kan gaan toepassen in
het nieuwe PR-materiaal van de Winde. Er zijn nog gesprekken gaande over
samenwerking in de school.

Op agenda volgende vergadering
• Schoolondersteuningsprofiel
• RIE

21.30 uur – Einde en afsluiting

Actielijst:
Wie
Notulist
Marja
Laura/Linda
Karin
Karin

Wat
Notulen mr vergadering op website zetten via
Annemiek
Stukje Winde nieuws aanleveren over mr
vergadering
Afspraak maken pr-plan
Vervolgstappen helder krijgen Continurooster
Afspraak maken met team4talent en de nso om
helderheid te krijgen voor ouderpeiling
continurooster.

Vergaderrooster 2019 – 2020
Dag
Datum
3 Woensdag 4 dec ‘19
4 Woensdag 8 jan ‘20
5 Maandag
17 feb ‘20
6 Dinsdag
31 mrt ‘20
7 Donderdag 14 mei ‘20
8 Maandag
29 juni ‘20

Eind-datum
doorlopend

Afgerond op

doorlopend
? 2020
? 2020
02-2020

06-03-2020

