Notulen MR-vergadering
Datum: 02-12-2014

Aanwezig:
Personeelsgeleding: Els Hoogendam, Anita van den Heuvel, Chantal van Dijk, Ingrid
Monnee (adviserend lid)
Oudergeleding: Michel van der Schans, Ivo van Alphen, Louise Bouman
Notulist: Anita van den Heuvel

1. Opening (19.30 uur)
De vergadering is om 19.30 geopend door Michel, voorzitter van de MR.
2. Vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld.
3. Vaststellen notulen
Punt 4 : eerste punt 07-03 Notulen van juli zijn aangepast en worden door Michel nog even
nagekeken. Wachten is op bevestiging voor plaatsing op de website.
Notulen goedgekeurd voor plaatsing op de website.
Actiepunt Anita: Plaatsen van notulen op de website.

4. Actiepunten
 Anita heeft de teksten op de website m.b.t. de oudergeleding aangepast.
 Ivo zou een informatief stukje inleveren voor de pagina van de MR op de website. Dit is
nog niet gebeurd.
 Notulen van juli zijn inmiddels aangepast.
 Link voor VOO staat op de website. Lastig om een goede keuze te maken op welke
pagina deze te plaatsen.
 Ingrid en Michel hebben een afspraak met Miranda over de uitgaven van de overblijf om
duidelijkheid te krijgen hierover. Dit om het financiële plaatje goed in beeld te kunnen
brengen.
 Folder is klaar en gedrukt. Deze is uitgedeeld op de MR-vergadering. Het ziet er prachtig
en professioneel uit. Idee is om elk oudste kind een folder mee te geven in een envelop.
 Stickers voor het vippakket zijn gemaakt.
 Stukje m.b.t. ‘Gezonde School’ heeft in de krant (AD) gestaan, maar viel wat betreft
lengte een beetje tegen
 Michel heeft Iwan de Looff gemaild i.v.m. RI&E en wacht nog op antwoord.
 Els heeft notulen van de GMR doorgestuurd aan de MR-leden.

Actiepunt Ivo : Informatief stukje met motivatie voor MR schrijven voor de website.
Actiepunt Ingrid: Alle oudste leerlingen een folder meegeven in een envelop. Dit wordt
aangekondigd in de nieuwsbrief. Reacties graag via de sociale media! Vragen naar digitale
versie voor plaatsing op de website.

5. Post
School! Nummer 6, november 2014
-met bijlage over pesten en groepsbedrag
6. Marketing- en PR-plan
 Er is geen nieuwe informatie omtrent de PR.
 Folder wordt deze week eerst even meegegeven aan de PR-groep ter inzage.
Actiepunt Ingrid: folder meegeven aan leden van PR-groep

7. Mededelingen vanuit directie
 Ingrid heeft overleg gehad met de nieuwe directeur van de School met de Bijbel. Deze wil
meer samen gaan werken. Hij zit ook in de gemeenteraad en wil in februari met groep 8
samen met groep 8 van Onder de Wieken bomen planten. Eventueel ook het
verkeersexamen samen organiseren. Ingrid heeft hierover in januari een vervolgafspraak.
 Ingrid heeft overleg gehad met Spelenderwijs (overkoepelende organisatie
peuterspeelzalen) en gezegd dat het raar was dat er folders in de (aan onze school
grenzende) peuterspeelzaal liggen van de school in Piershil.
De folders van onze school worden nu ook neergelegd in de peuterspeelzalen van
Piershil en Nieuw-Beijerland.
 Ingrid heeft ook overleg gehad met KIVIDO, zij gaan folders neerleggen in Piershil en bij
de bso/consultatiebureau in Nieuw-Beijerland.
 Ingrid heeft mail ontvangen van de kunstenaar over de tegeltjes. Deze zijn recentelijk
bedekt door trespa platen. Deze mail is doorgestuurd naar Acis /Jan Baggerman.
Actiepunt Ingrid: Vraagt of de folder in de bibliotheek in Oud-Beijerland gelegd mag
worden en belt naar de gemeente voor eventuele folderverspreiding.

8. GMR nieuws
 Cao rammelt nog steeds, er is nog veel onduidelijk. Men kan het niet met elkaar eens
worden hoe dit precies ingevuld gaat worden. De nieuwe bapo-regeling is per 1 oktober
ingegaan met terugwerkende kracht. De grote bapo is vervallen. Voor leerkrachten die
recht zouden hebben op grote bapo is het nog onduidelijk of ze hier recht op hebben. Bij
aanvraag aan het begin van het jaar is hiervan nog geen bericht gegeven, terwijl dit wel
in de formatie is meegenomen. Op basis van de grove lijnen is de nieuwe cao
aangenomen, maar de punten moeten nog op de ‘i ‘ gezet worden, dus vandaar de
onduidelijkheid.
 Er wordt verwacht dat binnen 1 à 2 jaar het natuurlijke verloop op de scholen er voor
zorgt dat het personeel dat in de rddf staat toch weer meer vastigheid heeft. Het ziet er
positiever uit dan vorig jaar.
 Beleidsplan voor de komende vier jaar is op een paar punten na goedgekeurd.
 De jaarbegroting Acis-breed is goedgekeurd door GMR.
 Er is overheidssubsidie toegekend aan Acis wegens sluiting van de Viking.
 Er zijn klachten gecommuniceerd over KIVIDO. Klachten zijn plaatselijk en gaan over
financiën. Vraag van Michel of dit hier ook gehoord is.
 Acis werkt met een arbo-dienst voor het middelbaar onderwijs en een arbo-unie voor het
basisonderwijs. Wellicht dat dit in de toekomst één gaat worden.

9.

Dalton nieuws
 Er is geen dalton nieuws
 Ingrid en Chantal hebben op 28 januari een nascholing voor visiteurs.
 Iedereen werkt met de sis-kaarten in de klas en met de nieuwe weektaak. Deze wordt de
eerstvolgende vergadering geëvalueerd. De nieuwe weektaak is meer gericht op taken
die zelf gepland kunnen worden.

10. Rondvraag
 Louise: De aangepaste schooltijd op 5 december is op de nieuwsbrief lastig te
zien/onthouden dat ze om 12.15 uur uit zijn. Dit zou misschien beter in de linkerkolom
kunnen staan.
Studiedagen ook nog even vermelden ter herinnering. Dit soort mededelingen mogen
best vaker herhaald worden op de nieuwsbrief.
 Chantal:  Els:  Ingrid: Henk is inmiddels 2 keer geopereerd aan zijn voet. Hij heeft inmiddels veel post
gehad van de groepen. Hij gaat de komende weken naar het zorghotel voor verder
herstel.
 Ivo:  Michel:  Anita: -

11. Vaststellen volgende vergaderingen
De volgende vergadering is vastgesteld op dinsdag 3 maart.
Notulist: Els Hoogendam
12. Einde vergadering ;
De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur.

