Notulen MR vergadering 15-06-2017
Aanwezig:
Patrick; voorzitter, Paul, Desiree, Anne Bauk en Inge; notulist
1 Patrick opent de vergadering, vaststellen agenda:
2. Notulen zijn goedgekeurd
De notulen gaan vanaf nu ( die van 18-04-17) op de schoolsite -> Desiree zet ze na vaststelling op de
site.
3. Persoonlijke motivatie stukje MR team: ieder moet nog zijn stukje schrijven.
We bespreken wat en hoe; we zijn immers zo klein. Voorstel om in de eerste nieuwsbrief van het
nieuwe schooljaar kort te noemen wie er in de MR zitten -> 11 september. Paul zal een algemeen
stukje over de MR schrijven.
4. MR statuut en reglement; we zijn in dienst gekomen op 2015 en het loopt tot 2019.
De datum en het logo moet nog op de website
5. Jaarkalender ‘17- ‘18 en discussiepunt vakantiespreiding.
Vakantiespreiding gaat vooral om de 8e groepers: het betreft 6 van de 8 kinderen die in de knoop
zitten met betrekking tot vakantiespreiding met broers en of zussen -> Midden en of Noord
Nederland.
In principe is het zo dat je per jaar kiest: óf je sluit je aan bij noord- óf bij midden Nederland. Desiree
staat er achter om dit eens te onderzoeken waar en hoe dit voor ouders ligt.
Voorstel is om een oproepje te doen vanuit de MR hoe dit voor ouders ligt. Komend schooljaar staan
de data m.b.t. vakanties al vast.
Als er geen reactie komt, is het ook helder.
De vraagstelling wordt: 'is er behoefte aan vakantiespreiding met noord of (juist)midden
Nederland?' Rond dec zou je kunnen inventariseren hoe dit voor ’18- ’19 zou liggen middels
berichtje nieuwsbrief en Parro -> akkoord!
6. Formatieplan 2017- 2018
In wezen zijn er de volgende veranderingen: Sabeth gaat in plaats van 4 dagen -> 3 dagen werken.
Anne Bauk geeft haar IB dag op en gaat 4 dagen in de BB werken.
Sabine gaat 2 dagen in de MB werken en 1 dag in de BB.
Er is een externe vacature uitgegaan voor een IB-er. Inmiddels hebben we per 01-08-2017 een
nieuwe IB-er gevonden die passend zou zijn ten aanzien van onze wensen en passend binnen ons
team.
Rob (gym) gaat in alle bouwen gymles geven (heeft uitbreiding gekregen van zijn werktijd): OB in de
speelzaal, idem MB en BB in Vreeland of hier op het veld.
7. Jaarverslag MR 2015- 2016: is verbeterd en doorgestuurd. Die van 2016- 2017 staat op de rol.
Er is wederom veel gebeurd en in gang gezet afgelopen schooljaar.
Punt komt terug bij vaststelling jaarkalender.
8. Vertegenwoordiging GMR: Paul heeft dit het afgelopen jaar intensief gevolgd. Paul vertelt
hierover; je wordt er wel wijzer van, maar het betreft veel procedures en commissies. Dit kost heel
erg veel tijd! De GMR heeft nu besloten dat er van iedere school een afvaardiging komt (moet
komen) omdat er nu veel te weinig mensen zijn om dingen voor elkaar te krijgen. Nieuw is dat er
meerdere commissies zijn -> 2 vergaderingen zijn plenair, rest is los van de plenaire vergaderingen ->

per commissie.
Vraag: heeft de GMR het recht om dit te verplichten? Dit is niet duidelijk of ze het kunnen
verplichten.
In principe zijn andere ouders vrij om hierin in te stappen.
Voorstel is om een stukje in de nieuwsbrief te zetten om ouders te vragen of iemand geïnteresseerd
zou zijn om hierin te stappen -> komende nieuwsbrief algemene uitnodiging voor geïnteresseerde
ouders, om hierin plaats te nemen. Volgende nieuwsbrief specifieker stukje met toelichting waarbij
informatie te verkrijgen is bij Paul.
9. Vergaderdata MR: Eerst volgende zal zijn in:
1 September
maandag
11- 09 - 2018
2 Januari
dinsdag
23- 01 – 2018
3 maart
woensdag
28 – 03- 2018
4 Mei
Donderdag 24 – 05- 2018
10. Nieuws van Monton:
Monton academie leerkrachten kunnen scholing gaan kiezen
ICT werkgroep moet nog bij elkaar komen, voorkeur is werken in Cloud, wat op z’n vroegst na de
zomervakantie zal gaan starten.
Nieuwe website is al gerealiseerd.
We hebben een bovenschoolse technische man ‘Frans’ die o.a. onze nieuwe keuken gerealiseerd
heeft. BB zal komend jaar een nieuw keukenblok krijgen (als in MB) en een nieuwe keuken met
bovenkastjes in het handenarbeid hok.
Lekkage in de koepel in de MB -> nieuwe koepel is besteld.
Het elektrische systeem van de bovenramen blijft vooralsnog een drama. In de MB gaan de ramen
middels 3 afstandsbediening open/dicht... Desiree geeft het door aan Frans om dit te regelen?!
Carla (MONTON) is dinsdag op school bezoek geweest voor een informeel bezoek. Dit zal jaarlijks
gebeuren.
11. Rondvraag
Asbestinventarisatie: Desiree heeft het rapport doorgestuurd. Er zit asbest in de vensterbanken,
zolang we er niets mee doen, is er niets aan de hand.
Plan van aanpak zonnepanelen: is gemaild naar 'Frans'; wat is de huidige stand van zaken? Frans
heeft aangegeven dat het binnen Monton geen prioriteit heeft, maar staat er wel voor open. Hier
moet een plan voor komen en dit doorsturen naar Frans. Paul gaat hier mee aan het werk en zet een
oproepje in de nieuwsbrief -> 23 juni.
Leerlingenaantal: werven van nieuwe leerlingen.
Afgelopen oktober zaten we op 65, nu zouden we per 1 oktober op 62 kinderen zitten.
We brainstormen over hoe aan te pakken-> stukje en vraag in de nieuwsbrief om ‘samen’ tot een
ontwerp te kunnen komen voor een flyer. Flyer daar brengen waar veel ouders met kinderen komen
-> peuterspeelzalen, Kool en Bosch, etc.
Overblijfouders gezocht: Marieke Kreuger, overblijf coordinator is druk bezig ouders te werven,
voor 2017- 2018, maar dit verloopt moeizaam.
Consequenties: continu rooster, extern bureau in huren, maar is allemaal niet wenselijk.
Het moet collectief gedragen worden waarbij iedere ouder hiervoor verantwoordelijk is! Hoe krijg je
ouders? Ideaal zou zijn eens per 2 weken of iedere week.
Een mogelijkheid zou kunnen zijn om eens per maand overblijf ouder te worden en om te

voorkomen dat men dit vergeet een oproepje via Parro te doen. Het is mogelijk om middels een
appje dit te actualiseren… Persoonlijk aanspreken werkt het beste. Komende nieuwsbrief komt er
weer een oproepje waarbij de meerwaarde benadrukt zal worden.
De prikactie: Onderwijs actie: Monton ondersteunt de actie -> 27 juni een uurtje later beginnen.
Ondanks dat we niet direct voorop lopen bij acties, vinden we dat we hier aan mee moeten doen.
Het is geen staking, maar wel een prikactie! NB we zijn wel verantwoordelijk voor de kinderen; als er
kinderen zijn om 8.45, moeten we wel die kinderen opvangen.
Na de zomer komen er echte stakingen.
Patrick sluit om 22.00u de vergadering.

