Notulen medezeggenschapsraad
Datum: woensdag 19 september 2018
Aanwezig: Ivo, Ronald, Jeroen, Mirjam,
Margreeth en Marieke. Vanuit de directie
Laurens.

Notulist: Marieke, Margreeth en Mirjam
Afwezig: -

1. Opening en welkom
Ivo heet iedereen welkom op deze eerste MR vergadering van dit schooljaar.

Actie

2. Toelichting stand van zaken door de directeur (19.00 - 19.30 uur)
Het schooljaar is goed gestart. Op school zijn er 2 nieuwe leerkrachten gestart en 3
onderwijsassistenten. Er wordt door ouders aangegeven dat het fijn is dat er continuïteit
en rust is aan het begin van dit schooljaar. Hoe is het effect van de onderwijsassistent op
het leerplein? In het team wordt er ook geëvalueerd op het gebied van inzet
onderwijsassistenten op het leerplein, ervaringen worden gedeeld. Ook in MR zal dit een
aantal keer besproken gaan worden.
Oktobertelling
We gaan alweer richting de officiele 1 oktober telling. Vorig schooljaar hadden we op 1
oktober 254 leerlingen. Nu stevenen we af op 256 leerlingen. We groeien dus heel licht.
Parkschool
De bouw van de Parkschool loopt nog steeds voorspoedig. In de zomer heeft het iets
vertraging opgelopen, waarschijnlijk wordt er een paar weken later opgeleverd. Omdat
wij (pas) in de voorjaarsvakantie overgaan, heeft dat voor ons gelukkig geen
consequenties. We gaan volgende week met het team binnen kijken, samen met de
Wegwijzer en de SKV.
Schooljaarplan 2018-2019
De directie heeft het schoolplan gedeeld waar de MR op heeft gereageerd. Het schoolplan Laurens
is nu definitief. Deze zal op de site worden gepubliceerd. In een nieuwsbrief zal een link
worden gedeeld.
AVG Wetgeving agenderen op de agenda van de vergadering van woensdag 31 oktober
2018, 19.00-21.00 uur.
3. Vaststellen notulen vergadering
De notulen zijn aangenomen en worden op de website geplaatst. Met dank aan Mirjam
voor het notuleren. Mirjam zal de notulen mailen naar de websitebeheerder.
4. Nieuwsbrieven (inplannen)
● kopij inleveren 2 oktober (nieuwsbrief 5 oktober)
● kopij inleveren 16 oktober (nieuwsbrief 19 oktober)

Ivo

Mirjam

● kopij inleveren 6 november (nieuwsbrief 9 november)
● kopij inleveren 20 november (nieuwsbrief 23 november)
● kopij inleveren 11 december (nieuwsbrief 14 december)
● kopij inleveren 8 januari (nieuwsbrief 11 januari)
● kopij inleveren 22 januari (nieuwsbrief 25 januari)
● kopij inleveren 5 februari (nieuwsbrief 8 februari)
● kopij inleveren 19 februari (nieuwsbrief 22 februari)
● kopij inleveren 19 maart (nieuwsbrief 22 maart)
● kopij inleveren 2 april (nieuwsbrief 5 april)
● kopij inleveren 7 mei (nieuwsbrief 10 mei)
● kopij nieuwsbrief 21 mei (nieuwsbrief 24 mei)
● kopij nieuwsbrief 11 juni (nieuwsbrief 14 juni)
● kopij nieuwsbrief 25 juni (nieuwsbrief 28 juni)
● kopij nieuwsbrief 9 juli (nieuwsbrief 12 juli)
Ronald zal de stukjes voor de nieuwsbrief schrijven en in de nieuwsbrief plaatsen.
5. Nieuws uit de MR commissies
ARBO-commissie: Margreeth zal contact opnemen met Anke om een ronde te maken
door de school. Ze koppelt dit terug naar de MR.
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6. Post
Ronald neemt de post mee en bekijkt welke informatie relevant is en deelt dit met de MR. Ronald
7. Werkdruk/stakingen
Monitoren of het effect heeft hoe de gelden zijn ingezet. Volgende vergadering wederom
agenderen.
8. Schooljaarplan 2018-2019
We bespreken de speerpunten die genoemd staan in het schooljaarplan. Wat is de stip op
de horizon, wat is de profilering van de school? We ruimen de volgende vergadering in
voor een brainstorm over de identiteit van de school. Jeroen licht Laurens hierover in.
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9. Rondvraag
Ivo heeft gemaild met de MR van de Wegwijzer om te vragen om nogmaals om de tafel
Allen
te gaan om te spreken over het samenwerken in de nieuwe Parkschool.
Jaarverslag 2017-2018 lezen en feedback geven via de mail. Daarna kan het gepubliceerd
worden op de website.
De volgende MR vergadering staat gepland op 31 oktober 19.00 uur.

