Notulen MR vergadering 19 september 2018
Aanwezig: Gerben Meerbeek, Hélène Donderwinkel, Nicole de Lange (voorzitter),
Ellen Jorna, Leontien Colenbrander (notulist)
Afwezig m.k: Rineke Vos en Frank van der Drift
Opening en welkom.
1: Opening en welkom
• Het maken van een nieuwe foto (voor de site) wordt doorgeschoven i.v.m. de
afwezigheid van Frank en Rineke.
2: Notulen van 4 juli 2018:
• Punt 7: agendapunt motorische screening is vervallen, maar het onderwerp niet.
• Kleuterplein hoeft niet verplicht afsluitbaar te zijn.
3: Ingekomen post/mail en mededelingen:
• Helene vraagt bij Martine na hoe ze op sharepoint kan komen,
• Directie, personele zaken:
o Frank is weer 3 dagen aan het werk, MR nog even niet. De planning is dat
Frank na de herfstvakantie weer een dag extra gaat werken en na de
kerst weer volledig.
o Monique van Telgenhof is ziek, haar evenwichtsorgaan werkt niet goed.
Het is niet duidelijk wat het precies is, er zijn diverse onderzoeken
gedaan. Nienke Vollema vervangt haar.
o Rineke is geopereerd aan haar gehoor. De operatie is goed gegaan,
revalidatie duurt ca. 8 weken. Rond 1 november start ze weer. Tot die tijd
wordt ze vervangen door Laura (onderwijsassistent).
o Lianne Visser stopt per 2 november met werken om te genieten van haar
welverdiende pensioen.
o Esther Amekloul is bevallen van een dochter: Imane Noor.
De herinrichting van school gaat volgens plan.
• GMR: Hélène houdt contact m.b.t. GMR.
• OR: jaarverslag komt eraan. Ook zal er binnenkort iemand aanschuiven van de OR
bij een vergadering van de MR.
4: Taakverdeling MR:
• Voorzitter:
• Notulist:
• Penningmeester:
•
•
•
•

Contactpersoon OR:
Contactpersoon GMR:
Post en mail:
ICT/website:

Nicole de Lange
Rineke Vos
Leontien Colenbrander(2x per jaar financiën opvragen
bij Gerben/IJsselgraaf)
Ellen Jorna
Hélène Donderwinkel
Hélène Donderwinkel
Frank van der Drift

5: Vergaderplanning:
• 29 oktober 2018
• 13 december 2018
• 6 februari 2019
• 28 maart 2019
• 20 mei 2019
• 20 juni 2019
• 1 juli 2019 (reservedatum)
28 januari 2019 is de gezamenlijke MR avond van de stichting IJsselgraaf.
6: Jaarverslag 2017-2018
• Nicole wil het jaarverslag schrijven, de rest kijkt mee voor evt. aanvullingen.
7: Activiteitenplan 2018-2019
• Ellen wil het activiteitenplan schrijven.
• Inventarisatie relevante onderwerpen:
o RI& E
o PR van school
o overlegmodel of basismodel
o notulen moeten vindbaar zijn op de site
8: Begroting
• MR krijgt ca. € 1500 per kalenderjaar. Gerben heeft nagezocht hoeveel de MR in
2018 reeds heeft uitgegeven: € 312 (etentje € 268 en € 44 bonnen voor afscheid
van Reinie en Martine). In 2017 heeft de MR in totaal € 1488 besteed:
o € 10 cadeau
o € 20 bonnen
o € 129 afscheid
o € 282 etentje
o € 756 bijdrage aan de schoolkalender
o € 175 shirtjes PR
o € 116 contributie VOO
9: Scholingsbehoefte MR
Op dit moment hebben de MR leden geen behoefte aan extra scholing.
10: Rondvraag:
• bloemetje voor Rineke Vos wordt geregeld door Hélène.
• Afscheid Lianne Visser: Het afscheid van Lianne is op 2 november om 14.00 uur.
ze wil graag een tablet, dus geld of bon van de mediamarkt. (€50 en bloemen).
Aktiepunten:
• Jaarverslag 2017-2018 schrijven (Nicole)
• Activiteitenplan 201802019 schrijven (Ellen)

•

Bloemetje voor Rineke halen (Hélène)

