NOTULEN MR OVERLEG
Locatie

:

De Peppels

Aanwezig

:

Pieter Ewouds (vz), Karin Vollenberg, Robert Kuijs en Diana Noij

Afwezig

Bestuurslid

Onderwerp

:

Notulen overleg d.d. 20 juni 2019

1. Opening
Pieter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Mededelingen; vaststellen agenda
Bestuur kon helaas vandaag niet aanwezig zijn bij de MR vergadering.
Agenda wordt akkoord bevonden.
3. Notulen MR-vergadering 22 mei 2019
Punt 8 kopt de zin niet Ga ik aanpassen
Punt 9B niet bij elkaars moet zijn bij Mr vergadering
Wordt opnieuw verspreid naar alle betrokkenen.
4. Ingekomen stukken/post
Geen post of ingekomen stukken
5. Mededelingen MT (Bestuur)
MR ziet ook een meerwaarde in de energiescan mede omdat het zo belangrijk is voor de
bewustwording en toekomst van onze jeugd. En de school kan hier ook zijn vruchten van
plukken door simpele besparende maatregelen door te voeren.
Er is een nieuwe rekenmethode aangeschaft en deze wordt ingevoerd van groep 3 tot en met 7.
Personeelszaken zijn doorgesproken met de MR.
Algemene zaken zoals schilderwerk, dak en speeltoestellen worden op dit moment bekeken.
Ook wordt er op dit moment gekeken om het schoolplein groener te maken.
De formatie en het activiteitenplan is rond. Els heeft met alle leerkrachten gesprekken gevoerd
over de formatie.
6. Update sluiting Schilderspaadje
Er is een bijeenkomst met de wijkraad geweest en er is er een commissievergadering geweest.
Beide zijn door een afvaardiging van de school bezocht.
4 juli is de raadvergadering. Er is vanuit de wijkraad een handtekeningenactie gestart.
7. Formatieplan 2019-2020
Het formatieplan is rond, de personeelsgeleding van de MR heeft positief akkoord gegeven op
het formatieplan

Het activiteitenplan 2019/2020 is goed gekeurd en is samen met een positief advies jaarverslag
PCOB 2018 terug te vinden het postvak het bestuur.
8. AVG (formulieren etc.)
De MR heeft bij dit onderwerp een instemmingsrecht.
Wij als MR zijn ons er bewust van dat veiligheid/privacy van gegevens omtrent kinderen, ouders
en medewerker erg belangrijk is. Het werk moet wel werkbaar blijven.
We worden meegenomen in het gehele proces door de stukken die inmiddels klaar zijn door te
nemen. We zien hierin dat er een grote slag is gemaakt door de werkgroep en derde, om de
jenaplan basisschool de Peppels en Canadas AVG proof te maken.
9. Q4
Bestaat uit alle speerpunten/werkgroepen die er zijn vanaf november 2018 tot juni 2019.
Als MR zien we dat er hard gewerkt is door allerlei werkgroepen, we maken met de
verschillende groepen stappen vooruit.
Met het oog op de werkdruk moeten we kritisch kijken naar de Q-meting, het moet een middel
zijn en geen doel op zich.
10. Activiteitenplan 2019-2020
Pieter heeft het activiteitenplan getekend voor akkoord.
11. Schoolplan (98% klaar)
Vanuit de MR gaat er een groot compliment naar de makers van het schoolplan 2019-2023.
Er komen nog een aantal kleine aanpassingen in dit document.
12. L11 functies
Je mag maximaal 40% van je medewerkers in je organisatie in de L11 functie hebben.
Er zijn reeds een aantal stappen gemaakt in dit proces, goed om dit te zien.
De L11 functies blijkt een punt te zijn om de volgende vergadering op de agenda te plaatsen.
13. Verslag bestuursvergadering/ OR-vergadering
OR-vergadering:
De schoolfoto’s werden geëvalueerd en de avondvierdaagse.
Bestuursvergadering:
Binnen het bestuur is gesproken over de procedure van een eventuele nieuwe directeur en hoe
we dit vorm gaan geven. Het bestuur heeft omtrent dit onderwerp voor de zomervakantie een
bijeenkomst en zal via mailing het team op de hoogte brengen. Andere punten vanuit de
bestuursvergadering stonden ook op de agenda van de MR-vergadering en zijn reeds
besproken.
14. Agendapunten van MR naar
14a. Bestuur
We zijn benieuwd naar de invulling van de functie nieuwe directeur/directie.
De MR wil best advies geven binnen het aannamebeleid voor nieuwe bestuursleden van de
school. Overigens vertrouwen wij er ook op dat de voorzitter bestuur en het MT van de school
nieuwe leden kunnen werven/aannemen.
14b. OR
Geen punten
15. MR-berichten voor populierenblaadje en weekbrief
Karin verzorgt een bericht.
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16. Rondvraag
Geen punten
17. Afscheid
Aangezien dit de laatste MR-vergadering van dit schooljaar is, is dit ook de laatste vergadering
waarbij Karin aanwezig is. Karin wordt bedankt voor de vele jaren van deelname aan de MR en
krijgt hiervoor een attentie aangeboden. Wilco Willemse (leerkracht van de Canadas) zal met
ingang van het nieuwe schooljaar als opvolger van Karin deel gaan nemen in de MR.
18. Sluiting
Pieter sluit de vergadering af.
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