Notulen MR vergadering 10 april 2018 (verschoven van 3 april 2018)
Aanwezig: Aartje, Ebru, Rien, Eva, Maureen, Olaf, Karim, Niyazi, Rofeida, Dilek
Afwezig: Mona
Aanvang 19.30 uur Personeelskamer gebouw Brandtstraat 80
1. Opening
Rien verwelkomt iedereen.
2. Notulen vergadering 6 maart 2018
Rien heeft een aanvulling gegeven.

(toegezonden 6 maart 2018)

3. Mededelingen
Geen.
4. Instemmingsverzoek Oudergeleding MR : wijziging schooltijden en lesrooster:
(uitslag raadpleging ouders is toegezonden 9 april2018)
Het voorstel ter instemming zal ter vergadering worden toegelicht en besproken.
Zowel voor de ouders als leerkrachten heeft optie B de voorkeur. De oudergeleding wil unaniem de
voorkeur van de ouders volgen, en gaat voor optie B2 (ma, di, do, vr 8.45-14.45, wo 8.45-12.15). De
ouders mochten stemmen en de meeste stemmen gelden.
5. Informatie taakverdeling en taakbelasting 2018/2019 schooljaar /taakbeleid:
stap 1 inrichting organisatie 18 -19
Dit ziet er helder uit. We horen het graag als er nieuwe aanvullingen zijn (na ‘vlaggetjesdag’).
6. Nieuwbouw
Er zijn 10 bedrijven benaderd, 5 bedrijven willen er verder onderhandelen, er zullen 3 bedrijven
gekozen worden om om tafel te gaan. Daarna kan de definitieve keuze plaats gaan vinden. Na de
herfst- of kerstvakantie zal er waarschijnlijk gestart gaan worden.
7. opstellen Concept Zorgplan: procedure en rol MR (gekoppeld aan verleend positief advies
SOP) / verkenning groepen indeling
We zijn in gesprek met het SPPOH over het groepsarrangement voor de ondersteuningsgroepen.
Volgend jaar moeten we kiezen of we per kind een arrangement gaan aanvragen of een project
starten waarbij we op de huidige voet doorgaan, maar meer de samenwerking gaan zoeken met het
SBO.
Verkenning groepen indeling: Dit is het begin, de huidige stand van zaken. Aartje geeft aan dat er al
een mooie organische stroom is in de school van groep 1-8 en dat we dit als basis gebruiken om
verder als team en school te praten over wat we kunnen verbeteren. Dit zal niet vandaag of morgen
zijn.
8. Personeelsbeleid: LA naar LB:
Vraag: wat is het percentage LB nu op Onze Wereld?
38% is het percentage momenteel, en er zijn nog 8 mensen die tot december de kans krijgen een
plan te maken en uit te voren om toch in aanmerking te komen voor LB.
9. Plan begeleiding nieuwe medewerkers
Dit is vorige vergadering uitgedeeld, het is duidelijk.
10. Planning projecten Rekenen, Taal, Leren leren

Dit is duidelijk. Leren zichtbaar maken (leren leren), daar wordt nog informatie over ingewonnen of
dat iets is voor onze school. Het rekenproject loopt nu.
11. W.V.T.T.K.
Forecast 2018: deze ziet er goed uit, dit kan nog wel telkens veranderen.
12. Rondvraag
Niyazi: er liggen veel straten open op de routes naar de school. Dit zorgt voor vertragingen in het
woon-school verkeer.
Werkdrukgelden: aankomende vrijdag 20 april komen de mensen die hierover willen meedenken
voor het eerst bij elkaar.
13. Sluiting

