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Notulen MR-vergadering dinsdag 29 januari 2019
Aanwezig:
Afwezig:

Afke van der Meer, Marjan van Rosmalen, Julian Visser
Janneke Hofstede, Jan Kuit
Jeroen Stegeman

1. Opening en vaststelling agenda
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
2. Ter vaststelling
o Notulen vergadering 31-10-2018
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld en zullen op de website en het
ouderportaal worden gepubliceerd.
3. Afscheid/opvolging Moniek
Vrijdag 15 februari a.s. is de laatste werkdag van Moniek. Van 14.30 tot 17.30 uur is de
afscheidsreceptie voor genodigden, vanaf 13.45 uur tot 14.30 uur voor ouders.
Opvolging: Janneke legt uit wat de procedure de komende weken. Julian zal in de
teaminfo de data van de gesprekken geven ter info van het team. De verwachting is dat
voor de voorjaarsvakantie een kandidaat gekozen zal zijn.
4. Mededelingen school
o Tevredenheidsonderzoeken november 2018
Deze zijn al in het ouderportaal en website gepubliceerd. Het zijn mooie cijfers
voor de school, zowel van ouders als van leerlingen
5. Werkdruk
N.a.v. de aflasting van de vorige vergadering 10-12-2018.
De werkdruk op zich was niet (te) hoog, maar toevallig in die decemberweken was het
hectisch en dat, in combinatie met weinig agendapunten, was een reden voor de MRteamleden voorstel om de vergadering af te lasten.
Besloten wordt om de MR-vergadering in de drukke decembermaand volgend jaar te
verschuiven naar januari. Omdat Ambion zelf ook studiedagen plant in deze maand, stelt
Janneke voor om via de GMR aan te geven bij Ambion hier volgend schooljaar rekening
mee te houden
Afke: zal het meenemen naar de GMR.
6. Eindtijd lessen
Op verzoek van Jan. Híj hoort dat er regelmatig kinderen kwart over twee naar buiten
komen i.v.m. bijvoorbeeld corveeklusjes. Dit kan onhandig zijn als kinderen andere
afspraken hebben.
Antw.: de lestijd is tot 14.00 uur. Het duurt inderdaad vaak wat langer voordat kinderen
de jassen aan hebben, de tassen hebben gepakt etc. Kinderen zelf treuzelen ook vaak
zelf. En als ze corvee hebben, duurt het nog langer, ook omdat er wat te weinig vegers
zijn. De teamleden zullen vegers bijbestellen.
Marjan: het verschil tussen de onderbouw en de rest lijkt ook groter, omdat de kleuters
altijd om klokke twee uur buiten zijn, terwijl de overige groepen pas om 14.00 uur
stoppen met de les.
7. Ingekomen stukken
MR-actueel, nr. 11, 01-11-2018
MR-actueel, nr. 12, 29-11-2018

8. Mededelingen OR en GMR
OR
Geen mededelingen.
GMR
Maandag 21 januari was er een plenaire vergadering. Afke vertelt wat er is besproken.
De functionaris gegevensbescherming, dhr. Ferenc Jacobs, was te gast om uitleg te
geven over de documenten Privacy.
Janneke: hoe gaat het straks met kinderen op de klassenfoto’s?
Antw.: ouders kunnen toestemming geven voor beeldmateriaal op verschillende media
(sociale, ouderportaal, website). Belangrijkste is bewustwording bij de mensen.
9. Rondvraag
Jan: is er al eens nagedacht over een zgn. snipperdag voor de leerlingen?
Antw.: dit is helaas wettelijk niet toegestaan.
10. Sluiting
Om 20.45 uur sluit de voorzitter de vergadering.

