Notulen MR-vergadering
MR 5 10 april 2018 17.00 – 18.00 uur
Voorzitter: Guido Crijns/Rick Schukking
Notulist: Kiki Kemp
Aanwezig: Thea Streng (op uitnodiging), Christien Overdiep, Marloes Roos, Marina van Sluys, Kiki Kemp, Rick
Schukking, Judith Trimbach
Afwezig: Marlot Spelbrink

1. Opening:
Guido is nog niet aanwezig, dus Rick zal voorzitten. We starten met punt 2.

2. Deelname ouders aan sollicitatiegesprekken.
Vooral voor de groepen 2 en 3 zijn we op zoek naar nieuwe leerkrachten. Namens de MR (oudergeleding) zal Kiki
met Judith de gesprekken voeren. Er zijn zo’n 25 brieven binnen gekomen waarvan een aantal specifiek voor de
bovenbouw. Aangezien het nog niet zeker is of er een functie in de bovenbouw vrijkomt, zullen deze mensen na de
meivakantie op de hoogte worden gesteld.
De gesprekken beginnen 17 april.
3. Formatieplan
Per pagina worden er opmerkingen gegeven.
Pagina 3/4: Marina geeft aan dat ze hoopt dat de juiste hulp voor het juiste probleem wordt geboden. Het staat er
nu niet duidelijk. Thea legt uit dat dat uiteraard het geval is. Voorgaande jaren werd er iemand ingehuurd van ‘zien
in de klas’. Nu zal er specifiek gekeken naar de hulp die er nodig is.
Pagina 4: I.v.m. het werken met andere schooltijden, zal iedere fulltimer 25 lesgebonden uren krijgen. Dit betekent
voor sommige teamleden een wijziging in de werktijdfactor (wtf).
Het team is zeer blij met de wisseldag. Dit houdt dat in dat elk cluster één dag per week een leerkracht heeft die
wel aanwezig is, maar op dat moment geen klas heeft. Hierdoor is er extra tijd voor administratie,
lesvoorbereidingen, etc.
Rick bedankt Thea voor de toelichting.
3. Vakantierooster
De MR stemt in met het vakantierooster.
4. Afsluiting en instemming/advies Formatieplan
Geen items voor de rondvraag voor Thea. Rick bedankt Thea.
Guido is inmiddels aanwezig.
De MR (personeel geleding) stemt in met het formatieplan. Guido ondertekent de stukken.
Komt er vervanging voor Marlot? Guido zal terugkomen op het aantal noodzakelijke MR-leden. Inclusief verdeling
ouders en leerkrachten.
De MR vergadering wordt verplaatst van 26 naar 28 juni. Guido zal dit doorgeven aan Marlot (die dan op
zwangerschapsverlof zal zijn) en Thea.
Guido/Rick sluit de vergadering.

