Notulen Medezeggenschapsraad
OBS Mozaïek
Datum: woensdag 17-06-2020
Tijd: 19.30 u – 21.00 u

Aanwezig: Leontien C., Arenda G., Jorda t. B. (via Teams), Susette S. tot en met punt 6, Max R., Rineke V.,
Angélique V.
Afwezig: Hélène D., zij stopt met haar werk voor de MR, Luuk G., heeft interesse getoond voor de OMR maar
is niet op de uitnodiging, om vanavond een vergadering bij te wonen, ingegaan.
Arenda is vanavond de voorzitter.
Agendapunten
1) Opening:
•
•

Welkom: Arenda heet

Angélique welkom. Zij heeft interesse om met ingang van het nieuwe
schooljaar zitting te nemen , samen met Stefan, in de PMR.
vaststellen agenda wordt vastgesteld.

2) Notulen vergadering 27-05-2020 (bijlage) kort: zijn er nog punten die aangevuld/gewijzigd moeten worden?
•

nalopen van de actiepunten

wordt vastgesteld.

3) Ingekomen post/email en mededelingen:

•
•

•

directie
GMR heeft het

o.a. gehad over de fuctiemix/salarisschalen; de statuten en de regelementen zijn
nu vastgesteld; het jaarverslag van Stichting IJsselgraaf is bekeken en het begeleidingsplan voor
startende leerkrachten kan van start gaan.
OR meldt dat er enkele ouders (nog) niet betaald hebben. Heeft vaak met
privéomstandigheden te maken.

4) Werkverdelingsplan 2020/2021. (Toelichting door Susette)
•

Bespreken en PMR instemming

Arenda zet haar handtekening namens de MR.

5) Schoolveiligheidsplan (Toelichting door Susette)

Ook hieronder zet Arenda namens de MR haar handtekening.

6) Tussenstand formatie (Toelichting door Susette) * Esther

gaat HBO pedagogiek studeren, waardoor zij twee
dagen gaat werken. * Stefan kan hierdoor 5 dagen in groep 5. * Lisan heeft voorlopig nog (maar) één dag
werk op de Mozaïek; misschien komt er nog ruimte . * Marriët wil graag na de zomervakantie starten en
krijgt tot de herfstvakantie ondersteuning (Lisan?)* In de groepen 8 komen LIO’s. * Martine gaat twee
dagen werken (groep 8) en één dag praktijklessen/beleidsondersteuning of evt. inval op de Mozaïek.
* Hopelijk mag Marga de muzieklessen blijven verzorgen (wordt bovenschools betaald).
Via “School op de kaart” gaat Susette de schoolgids vorm geven.
7) Evalueren activiteiten plan MR
8) Begroting 2020 i.c.m. nascholing

> De cursus voor de MR wordt denkelijk gehouden op 15 september (19:00

> uur- 22:00 uur , hier op school voor alle (nieuwe) leden. Bestaat uit één
dagdeel: 3 uur. Onderwerpen o.a. taken/bevoegdheden, het bestuurlijke systeem en communicatie naar
de achterban. Max regelt het en vraagt Lisan contact op te nemen met Luuk G. Daar wij in dit boekjaar
geen verdere kosten hebben gemaakt, verwachten wij dat deze cursus betaald kan worden binnen het
budget

9) Groep 8 kamp/musical

Kamp nu van 1 t/m 3 juli op het land van de Familie Bloemendaal. Heel veel
overleg geweest met Petra (IJsselgraaf) en de gemeente Doetinchem ivm. Corona. Alles is nu tip en
top in orde. Op school wordt de musical overdag in 4 optredens opgevoerd ( 9 en 10 juli). Ouders
schrijven zich in; 13 ouderparen per voorstelling. Op het podium van Amphion wordt alles gefilmd!!
De afscheidsavonden zijn op 13 en 14 juli op het kleuterplein.
10)
11) Rondvraag/Mededelingen

De volgende vergadering is op 8 juli
Agenda punt: datum plannen voor de eerste vergadering in het nieuwe schooljaar

