Notulen
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Medezeggenschapsraad BS De Veste
Vergaderdatum 291019
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BS De Veste

Aanwezig:
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Janneke Kemmeren
Gerry Biemans
Simone de Vos
Jadine Spierings
Ellen Boonman
Eric de Brouwer
Feiko de Graaff
-

Cc:

Miriam Fens (ouderraad)

Nummer Not291019
Bladzijde 1

Feiko opent de vergadering.

1:
•
•
•
•

•

2:

Update directie:
Personeel: Maandag is er overleg met de bedrijfsarts.
Het traject wat gestart is naar aanleiding van het incident wat heeft
plaatsgevonden op de school, verloopt goed. Er zijn duidelijke afspraken
gemaakt.
Een gezin (waarvan 3 kinderen op onze school zitten) gaat onze school
verlaten, vanwege een verhuizing.
In eerste instantie waren er maar weinig aanmeldingen voor de ouderavond
van 4 november as. Inmiddels zijn het er rond de 30. Het is niet voor iedere
groep, wellicht zinvol (groep1/2 en groep 8). Wellicht is het een idee om via
de Parro app, vanuit de leerkracht nog een laatste oproep te doen?
Er is nog een mail verstuurd naar de ouders over de aanstaande stakingsdag
op 6 november. Op BS de Veste, wordt er die dag niet gestaakt.

Notulen:

Goedgekeurd. Aanpassingen zijn reeds doorgevoerd.
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Actielijst
100919
190219-2
100919-1
100919-2

4:

Nummer

291019

Bladzijde
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Actielijst:

Eric
Gerry
Gerry

Protocol vervangingsproblematiek in de nieuwsbrief
MR notulen verspreiden binnen het team
In de infoflits vermelden verplaatsen vergadering juni

X
X

Activiteitenkalender:

MR leerkring:
Er is een vraag gekomen of er behoefte is om krachten van de verschillende
MR-en van Leerrijk te bundelen. Men wil een bijeenkomst hierover
organiseren, aangezien wij een goed lopende MR hebben, is daar bij ons geen
behoefte aan. Simone zal een reactie terugsturen.
Tussentijdse evaluatie jaarbegroting 2019:
Feiko geeft aan dat er niet zo veel bijzonders over te melden is, aangezien het
een tussentijdse begroting is. Eric vult aan dat er een vertekend beeld te zien
is bij de aanschaf van leermiddelen, dit komt door de eenmalige aanschaf van
spelmateriaal voor de kleuters, dat wordt nu in een keer op de begroting
gezet, maar wordt uitgesmeerd over een langere periode.
Ouderenquête:
Wat in eerste instantie een makkelijk onderwerp lijkt, krijgen we toch wat
discussie en vragen. Aangezien Ellen vanuit haar werk veel met dit soort
vragenlijsten en enquêtes te maken heeft, zal zij samen met Eric op korte
termijn een afspraak plannen, om hier samen eens door heen te lopen en
aanpassingen te doen.
Zien:
Is al besproken, ook wordt er aandacht aan besteed volgende week maandag
tijdens de informatieavond.
Arbo:
Er komt weer een Risico-inventarisatie en Evaluatie aan (RI&E), gevolgd door
de quickscan. Aan de hand hiervan wordt weer een plan van aanpak gemaakt.
Op 23 januari 2020, volgt er een bezoek, en in de vergadering van maart
gaan we dit weer evalueren.
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Mededelingen en ingekomen stukken:

OR: Ellen vraagt of de activiteiten worden geëvalueerd? Het team vult in ieders
geval een evaluatieformulier in.
Zijn er onderwerpen voor de volgende (gezamenlijke) vergadering met de OR?
• Een uitleg van Eric over het groepsplanloos werken.
• Eventuele resultaten van de ouderenquête.
• Wellicht nog een toelichting mbt de Arbo (RI&E).
6:

Info voor de infoflits

Gerry maakt een stukje voor de infoflits.

7:

Rondvraag:
•

Namens de MR is er een kaartje en cadeautje gestuurd naar Yvonne, ze
is inmiddels bevallen van een gezonde zoon.

Volgende vergadering:
Dinsdag 14 januari 2020, samen met de OR.
8:

Sluiting.

Actielijst
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Naam

Actie

190219-2

Eric

Protocol vervangingsproblematiek in de nieuwsbrief

291019-01

Simone

Reactie Leerkring MR

291019-02

Eric

Via Parro laatste oproep info-avond 4 november

291019-03

Eric/Ellen

Afspraak ouderenquete aanpassen

