Notulen MR-vergadering
Donderdag 19 mei 2016
19.30 – 21:30 uur
Voorzitter:
Notulist:

Udo van der Groen
Guido Crijns

Aanwezig:

Judith Trimbach, Marlot Spelbrink, Guido Crijns, Marina van Sluys (vanaf 20:30), Udo van der
Groen, Lotte Bakker, Thea Streng (op uitnodiging)
Petra den Elzen, Jos de Doelder

Afwezig:

1. Vaststelling van de agenda
Agenda ongewijzigd overgenomen

2. Vaststelling Notulen MR6 van 6 april 2016
Notulen zijn tijdens de vergadering aangeleverd en zullen de volgende vergadering worden vastgesteld.

3. Vaststellen formatieplan
Formatieplan leest prettig en is helder. Inhoud is kort besproken. Afgesproken is dat er enkele toevoegingen gedaan
zullen worden:
- Benoemen van aantal fte's
- Benoemen LB functies
- Benoemen van de klassen voor volgend jaar
- Opnemen van de doorstroomgroep

4. Stand van zaken sollicitatieprocedure
Er zijn tien kandidaten live gesproken en één via skype. Er zijn veel goede kandidaten en de procedure verloopt
voorspoedig.
5. Vaststellen verbouwing schoolgebouw
Iedereen is nog steeds positief.
6. Vaststellen vakantierooster 2016 - 2017
Er wordt gekozen voor de opzet waarbij de extra vakantie uren die te verdelen zijn bij de onderbouw in twee keer
anderhalve dag worden opgenomen. De eerste keer is t.b.v. studiedagen onderbouw en de tweede keer is t.b.v.
studiedagen bovenbouw (waarbij de onderbouw leerkrachten les gaan geven aan de bovenbouw).
7. Mededelingen en rondvraag (met Thea)
- Thea: Voor het gymrooster blijft het komende jaar de Hercules hal gehuurd worden. Nu is het voor groep 8.
Volgend jaar zal het afwisselend voor 7 en 8 zijn. Samen met de buitengym komen de totale uren uit op het
aantal streefuren van 2x 45 minuten per week.
- Thea: Voor het komende jaar is het voornemen om geen HVO (humanistische vorming) lessen meer aan te
vragen bij Stichting HVO. Reden is deels organisatorisch en deels pedagogisch. Alternatief zal gevonden worden
in de lessen van de Vreedzame School. MR ouders geven wel aan hierover veel terug te horen van hun kinderen.
Wellicht is het nog mogelijk om andere afspraken te maken die wel passen binnen het beleid van de school.

De overwegingen van school zijn gehoord, dat zijn organisatorische, pedagogische en inhoudelijke
overwegingen. Binnen de klassen worden de onderwerpen voldoende behandeld…
-

Lotte: Lotte zal gaan stoppen met de MR. Thea geeft aan dat er voldoende andere vrijwilligers zijn om zitting te
nemen.

8. Stemming

Onderdeel waarover gestemd
moet worden
Formatieplan

Vereiste goedkeuring

Resultaat

Instemming door
personeelsgeleding

Verbouwingsplan
Concept vakantierooster

Advies
Advies

Positief (3 voor en 1 afwezig) met
voorbehoud van de 4 punten
genoemd bij agendapunt 3
Positief (6 voor en 2 afwezig)
Positief (6 voor en 2 afwezig)

9. Rondvraag
Er is geen rondvraag
10. Sluiting
Udo sluit de vergadering

Actielijst Medezeggenschapsraad OBS Tuindorp
Datum Actie
6.1.
OR adviseren mb.t.
VOO
6.2
Medezeggenschap
regelement
6.3
Huishoudelijk
regelement
6.4
MR
activiteitenplan
6.5
Besluitenlijst
maken
7.1
Formatieplan
uitbreiden
7.2
Vooraf informeren
MR over
groepsindeling
7.3
Notulen MR6
vaststellen

Actiehouder Status
Udo
Gesloten

Opmerkingen
Neemt contact op met Sanne Hermsen

Udo

Open

Laatste vergadering

Udo

Open

Laatste vergadering

Marlot

Open

Voor 1evergadering volgend jaar

Marlot

Open

Volgende vergadering

Thea

Open

Zie agendapunt 3 van MR7

Thea

Open

Vooraf aan de communicatie aan ouders

allen

Open

Deze zijn bij MR7 nog niet vastgesteld

