Notulen MR-vergadering 16 april 2019
Aanwezig:

Maartje, Susanne, Patrick, Femke,
Mascha, Marleen en Eveline

Afwezig:

Sanne en Hanneke

Patrick opent de vergadering en vraagt of er aanvullingen zijn voor de agenda.
Aanvullingen op de agenda:
• Continurooster
• Werkverdelingsplan
• Ouderapp (communicatie ouders)
Notulen vorige vergadering
Notulen van 13 feb krijgen we zo spoedig mogelijk van Patrick. Vraag om hier deze
week nog na te kijken en op te reageren. Bij geen reactie worden deze goedgekeurd.
19 maart:
Notulen worden aangepast. De stand van zaken rondom het zwembeleid wordt door
Marleen verder toegelicht. Bij nieuwe informatie komt dit terug op de agenda.
Notulen worden vastgesteld.
Binnengekomen stukken
Geen
Stand van zaken rondom ouders.
Zaken rondom het kamp zijn met de betreffende ouders uitgesproken. In Afferden is
er een gesprek geweest met de ouderraad waarbij Maartje en Marleen aanwezig
waren. Het was een verhelderend en goed gesprek.
Marleen vraagt advies over info die naar ouders gaat rondom activiteiten. Moet dit op
beide scholen het zelfde zijn.
Ouders willen graag bijtijds info ontvangen en deze moet duidelijk zijn.
Het hoeft niet per se altijd hetzelfde te zijn op beide scholen.
Formatie
De formatie voor beide scholen is rond. De verdeling van de groepen is in Afferden
rond. In Deest is het team nog in gesprek over de mogelijkheden.
In Afferden is ook al besloten hoe de werkdrukgelden worden ingezet. In Deest zijn
ze daar nog mee bezig.
Het advies van de MR is om goed naar ouders te communiceren hoe je tot een
keuze bent gekomen en wat de rollen zijn van de leerkrachten.

Werkverdelingsplan
Dit komt op de volgende vergadering terug. Marleen plant eerst een teamsessie voor
de leerkrachten zodat zij dit plan kunnen maken. Daarna komt het in de MR. De
personeelsgeleding van de MR moet hier haar goedkeuring aan geven.
GMR
Geen vragen
Continurooster
Er zijn 4 SPOM-scholen die hier op dit moment onderzoek naar doen.
Marleen gaat dit verder navragen. Dit komt terug in de MR.
Ouderapp
Marleen heeft een gesprek gehad met Tom v/d Geijn (bovenschoolse ICT-er). Hij
heeft onderzocht welke apps er zijn voor communicatie tussen school en de ouders.
Er is een app op school-, groeps- en kindniveau om te communiceren. Er komen
twee apps hiervoor in aanmerking: Schoudercom en Basisschool-apps.
Het is belangrijk om te weten welke rechten je als ouder moet verlenen aan deze
apps.
MR geeft het advies om hier verder onderzoek naar te doen.
Komt terug in de MR.
Rondvraag
Datum volgende vergadering aanpassen. 25 juni wordt dan woensdag 12 juni.
Volgende vergadering is dus 12 juni in Afferden om 19.30 uur.

