Notulen MR-vergadering 14 februari 2018
Aanwezigen:
Cyrilla , Carolien en Aster (oudergeleding)
Tim, Lisette, Debora, Marije (teamgeleding)
Afwezig met afmelding: Rien
Opening
Cyrilla heet iedereen van harte welkom. Speciaal welkom voor Léonore, die een gedeelte van de
vergadering aanwezig is.
Mededelingen
Post
Notulen
OR: ontvangen en besproken
GMR: ontvangen en besproken
MR: besproken
Team: Het team heeft een herhalingstraining van de Kanjertraining gehad en ontvangt nu licentie B.
Maartje O start per 1 maart. Maarten gaat naar groep 5 om Ytien te vervangen.
Maartje F komt terug en gaat Danielle vervangen.
Masja gaat de Jozefschool verlaten per 1 april, er wordt druk gezocht naar vervanging.
Lisette gaat eind april met verlof.
Jacqy is herstellende van een operatie. Chris wacht op een operatie en is voorlopig minimaal aan het
werk.
Directie/MR-overleg
Hoe wordt volgend jaar coaching, speelpraatgroep ed geregeld? Er worden nu mensen voor vrij
geroosterd. Het plan is wel om dit te continueren. Inmiddels zijn er met alle leerkrachten gesprekken
geweest om de contracten aan te passen. Er is vraag naar uitbreiding, dit zou hiervoor gebruikt
kunnen worden.
Het is nog niet bekend wanneer de studie 2-daagse plaatsvindt. Dit is ook afhankelijk van de locatie.
Vacature: Er komen weinig reacties op de vacature. De ruimte die ontstaat door het vertrek van Ytien
en Danielle hebben we intern opgelost. Voor Masja wordt er opnieuw een vacature geplaatst. We
benaderen ook mensen persoonlijk en leerkrachten zijn gevraagd om mee te denken.
Door de afwezigheid van Jacqy liggen een aantal zaken stil, zoals bijvoorbeeld de gesprekkencyclus
en enkele beleidsplannen (GMR)
Update nieuwe leerlingen: Er zijn nu 72 leerlingen aangemeld. Antoine heeft de directeur van Triade
hierover gesproken.
Voor ouders is het fijn dat de ruim voldoende in het rapport is opgenomen.

Ondersteuningsplanraad Amstelronde Passend onderwijs
Léonore geeft toelichting over de ondersteuningsplanraad. Ze geeft aan dat dit een soort MR is van
Amstelronde. Deze bestaat uit ouders en leerkrachten. Léonore geeft een korte toelichting over het
samenwerkingsverband en de rol van de ondersteuningsplanraad hierin.
De scholen moeten verantwoording afleggen aan het samenwerkingsverband over hoe ze de gelden
verdelen. Bij ons bestuur is dit goed geregeld omdat het geld direct bij de scholen terecht komt.
Nieuwe schooltijden
De oudergeleding heeft een brief gekregen met een onderbouwing van de kosten van de overblijf en
gaat hier onderling verder over in gesprek.
Vakantierooster
De extra uren kunnen ook gebruikt worden voor calamiteiten (bijv. wanneer de verwarming stuk is).
De MR gaat nog niet volledig akkoord met het vakantierooster. De PMR ziet graag meer
studiemoment erin opgenomen. We zullen dit bepreken met Antoine.
Samenstelling MR volgend schooljaar
Carolien zit tot jul ’19 in de MR. Daarna zijn haar kinderen van school en zal ze de MR verlaten. Cyrilla
stelt zich herkiesbaar voor de derde zittingstermijn.
Vacature OPR
Wij hebben een keuze gemaakt en geven dit door aan het samenwerkingsverband.
Rondvraag
Debora: We moeten er met elkaar weer op letten dat advies- en instemmingrecht via de officiële
manier gaat. Tijdens de MR training zijn er documenten gedeeld die hiervoor gebruikt kunnen
worden. We willen dit graag formaliseren.
Marije: In het MOT wordt de algemene thema ouderavond besproken. De vraag is of we dit op deze
manier moeten continueren. Er zijn veel leerkrachten en relatief weinig ouders aanwezig. Een optie is
om dit niet elk jaar te doen, maar bijvoorbeeld 1x in de 2 of 3 jaar.

