Notulen MR vergadering

20-9-18

Aanwezig: Aster/Cyrilla/Carolien/ Rien/Tim/Debora/Liesbeth(nieuw)
Afwezig: Lisette (zwangerschapsverlof)
Debora, Liesbeth en Tim hebben punten via de mail ingebracht die ze graag willen
bespreken, namelijk:
Sollicitatieprocedure
Afgelopen jaar zijn niet alle sollicitaties geheel volgens procedure gegaan. MR wil graag dat
dit wel gebeurt. Alle sollicitanten willen we een eerlijke kans geven.
De volgende werkafspraken wil de MR communiceren met directie:
• Vacature voor MR lid graag een week van te voren via mail, zodat wij zelf kunnen
bepalen wie deelneemt.
• Wij reageren binnen 2 dagen wie deelneemt. Diegene ontvangt de benodigde
informatie.
Wij willen graag het beleidsplan inzien van interne sollicitatie procedure. Is dat aanwezig?
Dit wordt opgevraagd bij de directie.
Communicatie directie/ MR
Graag stukken naar alle leden van de MR sturen.
1 Contactpunt voor MR: mr@jozefschool.net
Mededelingen team
-Iida is zwanger. Na de geboorte zal ze niet meer terug komen op de Jozefschool (minder
werken).
-Jacqy mag voorlopig nog niet voor de klas. Marja vervangt.
-Judith pakt rustig aan wat zaken op. Na de herfstvakantie hoopt zij weer terug te zijn.
-Anita gaat eind van dit schooljaar stoppen voor de klas. Ze zal tot nov 2019 werken.
Onderzoek consequenties invoer kleinere klassen
Vorig schooljaar verzoek vanuit bestuur aan (P)MR:
Wat vindt het team belangrijke punten voor verbetering kwaliteit van het
onderwijs/werkdrukverlaging?
Belangrijkste antwoord team: Kleinere klassen
Deze uitkomst duidelijk communiceren naar het bestuur.
Onderbouwing van MR waarom dit belangrijk is.

Om te kijken wat de (financiële)gevolgen zouden zijn om bovenstaande te realiseren hebben
we ook nog het volgende nodig:
- Financiële doorrekening (Rien maakt berekening)
-Is er verschil met de andere twee scholen binnen de stichting?
Wat geeft naar rato het ene team uit aan personeel en wat het ander.
Taakverdeling 2018-2019
Voorzitter: Cyrilla Bergkamp
Vice-voorzitter: Debora Verkerk
Secretaris: Tim Hogenboom
PR/Website/Jozefflits: Cyrilla Bergkamp
Contactpersoon Team (informeren tijdens vergaderingen): Lisette Nielsen
GMR*: ……. (namens teamgeleding) en Rien van Beemen (namens oudergeleding)
ARBO: Tim Hogenboom
Schoolgids: Cyrilla Bergkamp
Klachtencommissie: Judith Verbeek (namens teamgeleding) en Carolien Roodenburg
(namens oudergeleding)
Sollicitatiecommissie: Afhankelijk van vacature en beschikbaarheid MR-leden
OR Contactpersoon (MOT): Carolien Roodenburg en team per toerbeurt
Kascontrole OR: Rien van Beemen
Directie/MR-overleg: Cyrilla Bergkamp/Tim Hogenboom
Overblijfcommissie (TSO): Aster van den Bosch
Commissie nieuwe schooltijden: Debora Verkerk en Aster van den Bosch
Notulist: Liesbeth Zeldenthuis
*Vanuit team zitten we allemaal over onze uren heen.
Rien checkt bij GMR of het mogelijk is dat alleen een ouder in GMR zit.
We komen hierop terug.
Notulen vanuit OR
Geen vragen.
Notulen MR

Afspraak notulen:
Versturen naar MR leden. Een week de tijd om te reageren. Liesbeth mailt vervolgen de
aangepaste notulen door naar Marjolein voor plaatsen op site.
-Hoe zit het met beleidsplan AVG van Jeroen?
Wij hebben dit nog niet van Jeroen ontvangen. Tim vraagt dit op.
Vraag in MOT

Veel ouders hebben ingevuld dat ze geen toestemming geven voor publicatie foto’s.
Hoe gaan we hiermee om?

Plannen MR vergadering 2018-2019

Di 6 nov ‘18
Do 10 jan ‘19
Do 7 maart ‘19
Ma 15 april ‘19
Do 13 juni ‘19
Di 2 juli ‘19
Ontvangen post

We hebben een mail van een ouder ontvangen inzake de tijden van de startgesprekken en
de vrijwillige bijdrage ter dekking van de kosten voor de TSO. Cyrilla zal namens de MR een
reactie naar de ouder sturen.
Rondvraag

-Carolien:
Hoe bevalt het Continurooster?
Team: Positief.
Overblijf heel strak geregeld. Vast gezicht voor overblijf werkt goed.
Kanttekening Carolien:
Verdeling van de groepen in pauzes is voor zittenblijvers niet fijn. Ze zien hun oud
klasgenoten niet meer.
Team beaamt dit. Verdeling werkt voor de overige leerlingen prettig. Minder conflicten.
Zittenblijvers worden op deze manier wel gestimuleerd om met huidige klasgenootjes te
spelen.
Na een periode nogmaals evalueren.
-Cyrilla
Waarom is de keuze gemaakt om de school 10 minuten voor aanvang van de lessen open te
doen? Dit was altijd 15 minuten. Met name ouders met meerdere kinderen in de lagere
groepen ervaren de 10 minuten als erg krap.
Team: 15 minuten was vaak te lang. Hierdoor ontstonden vaak problemen in contacten
tussen leerlingen onderling voordat de les begon. Daarom nu 10 minuten. Dit wordt, net als
andere punten rondom de nieuwe schooltijden, in de evaluatie meegenomen.

