MR Vergadering:

DATUM 23-10-2018

Voorzitter: Brigitte Breedveld
Notulist: Simone v. Rhee

Aanwezige MR leden:

Brigitte Breedveld (BB)
Inge Schröders (IS)
Simone Martens (SM)
Simone van Rhee (SR)

Afwezig

Yvonne Hebben (YH), Masja
(MvdS), Hanneke( H.C.)

G.M.R.

-

Directie

Sylvia de Nijs (SdN)

O.R.

-

Volgende vergadering:
Actie/
Wie
1

2

3

Opening
Wegens afwezigheid Masja en Hanneke stellen we de foto voor het smoelenbord
uit. Agenderen voor volgende keer
Mededelingen directie /D.O en CvB. (zie bijlage)
Verslaggesprekken voeren we voortaan met het kind erbij. Doel is vergroten
eigenaarschap van het kind m.b.t. zijn eigen ontwikkeling. Het team wil hier graag
mee gaan starten, dit zal nog met OR en MR geleding en alle ouders worden
gecommuniceerd. De organisatie hiervan is vandaag in het teamoverleg aan bod
geweest. Nu gaat de informatie naar oudergeleding. We maken een start, maar zijn
nog lerende. Dat is een proces. Input vanuit ouders en kinderen is welkom. Dit
wordt meegenomen in de evaluatie en hier wordt de volgende gespreksrondes
rekening mee gehouden.

BB

SdN

Acties notulen (sept. ‘18)
MvdS
M.b.t. het penningmeesterschap: heeft Masja al contact gehad met Yvonne? Wil
Masja het penningmeesterschap nog even blijven doen?
Contactpersoon GMR: Nog geen nieuws. Simone ( SvB) neemt contact met SPOV
(Marij) hierover.

SvB

4

Mededelingen / Post
Geen mededelingen.

5

6

Plan Veltum
Het gesprek tussen Marcel Reulen en de gemeente heeft plaatsgevonden. Het
gebouw van Keg en Coninxhof is toch te klein bevonden om er 4 scholen in te
huisvesten. Dit gebouw zal (vanwege ouderdom) moeten worden gerenoveerd,
maar onduidelijk wat er met het gebouw gebeurd en welke invulling het zal krijgen.
Mogelijkheden en opties liggen nu weer helemaal open en komen opnieuw ter
sprake.
Er is nog geen concrete datum wanneer er vervolgacties zullen worden afgestemd
met de betrokken 4 scholen.
Sylvia neemt contact op met Marcel Reulen om samen met de directeuren van de
andere 3 scholen een vervolgafspraak te plannen.
Inzet begeleiding jenaplan ontwikkeling op de keg 2018-2019

Is reeds toegelicht in mededelingen directie
Agenderen voor volgende vergadering
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SdN
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Koerskaarten: Agenderen voor december
BB

8
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10
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AVG:
Vraag van Brigitte: Ruimtes afsluiten waar privacygevoelige informatie te vinden is, moet dat
echt?
Dit wordt in het DO nog besproken.
Actiepunt: Er moeten nog sloten worden geplaatst op deuren. Nu alles bewaren in kasten die
kunnen worden afgesloten.
Actiepunt : afspraken maken: met partners ( die ruimtes huren) over afsluiten van de zijingangen en/of voordeur.
Actiepunt: Stagiaires contract laten tekenen geheimhoudingsplicht m.b.t. privacygevoelige
informatie.
Verkiezingen stand van zaken

Er heeft zich nog niemand aangemeld. Als er vóór vrijdag geen aanmeldingen
komen betekent dit dat Masha in de MR blijft.
In dat geval plaatst Brigitte een berichtje in het ouderportaal, evenals de info over
dat de MR vergaderingen openbaar zijn.
Mededelingen GMR en planning / te behandelen punten
SvB heeft nog geen info ontvangen, gaat hier achteraan bij de GMR . Wie wordt
onze nieuwe contactpersoon? (Vragen aan Marij van SPOV)

SdN

SdN
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Welke punten komen in het ouderportaal?
Dit keer geen nieuws vanuit de MR.
Volgende keer nieuws/vervolg over de verkiezingen. Openbaarheid vergaderingen
en data MR vergaderingen.

BB

Rondvraag en sluiting
SvB heeft de OR jaarvergadering bijgewoond: er waren veel aftredende leden,
gelukkig ook weer een aantal nieuwe. Ouderbetrokkenheid blijft een aandachtspunt.
Er is een werkgroepje binnen de OR bezig om te kijken naar kansen om die
ouderbetrokkenheid te versterken.
OR was blij met de financiële bijdrage van de MR.
Taakverdeling is vastgesteld, de begroting was netjes op orde.
Er waren geen belangstellenden vanuit ouders (die geen rol spelen in de OR.)
Beterschapskaartje naar José, Antoon,

IS

Agenderen voor de volgende keer: Welke info komt als MRinfo op de website?
Kunnen we voor de MR leden geen actielijst maken en voor op de site een
algemeen stukje? Dit tijdens het notuleren meteen toepassen zodat het geen extra
werk oplevert.
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