Notulen MR vergadering 1 juli 2019
aanwezig: Nynke, Danielle, Daniella, Hanneke, Jacqueline, Marlies, Arjan
afwezig: Maaike, Joyce, Monique

1. Vaststellen notulen 5 juni 2019
Onder punt 7. moet worden toegevoegd: Komend schooljaar zijn er 4 groepen 1. Om deze te
bekostigen gaat 1 onderwijsassistent weg.
Ten aanzien van de actielijst:
- Ambitiegesprek naar volgend jaar vanwege de nieuwe leden pmr
- Foto naar volgend jaar eerste vergadering
- Oproepen GMR naar volgend jaar
- Schooljaarplan staat nu op de agenda
- Aanpassing reglement => Marlies
- e-mail ouders Scholletje => Marlies zal opnieuw sturen naar Hanneke. Naam ouder
controleren met Danielle / Nynke
- Leerplichtambtenaar uitnodigen voor vergadering => volgend jaar
Voor het overige geen opmerkingen over de notulen, zodat deze verder vastgesteld kunnen
worden.
2. Jaarkalender/ urenberekening
De studiedag op 20 mei 2020 staat niet op de jaarkalender.
Goede vrijdag op 10 april 2020 staat in de berekening voor 3,75 uur ipv 5,5 uur.
De MR heeft liever niet de optie voor een extra lange Meivakantie,
Nynke zal Roelie hierover berichten
Jacqueline en Arjan kijken nog een keer goed naar de jaarkalender en de urenberekening en
berichten vrijdag Nynke, zodat zij Roelie kan berichten.
3. Jaarplanning MR
Wie wil mag zijn punten aan Arjan mailen. Arjan zal deze punten allemaal in het overzicht
zetten. Dit punt wordt naar de vergadering van 9 september 2019 verschoven ter vaststelling.
4. Schoolgids
Arjan neemt de schoolgids door en mailt zijn bevinden naar Hanneke. Jacqueline controleert
de schoolgids op inhoud.
5. Werkverdelingsplan
Het werkverdelingsplan is nog niet gereed. De formatie is wel rond. Er wordt nu nog
gesproken over beschikbare uren en taken.
6. Vergaderdata volgend jaar
We hebben afgesproken dat de vergaderingen op de maandagen zullen plaatsvinden. De
frequentie is 8x per schooljaar. Maandag 9 september 2019 is de eerste vergadering!
De overige vergaderingen zijn op:
- 28 oktober 2019
- 9 december 2019
- 13 januari 2020
- 24 februari 2020
- 6 april 2020

- 18 mei 2020
- 22 juni 2020 etentje
7. Rondvraag
Vraag Jacqueline: Hoe was de meeloopdag? Was het doel duidelijk?
Leuk idee, maar het levert weinig op. Doel was niet duidelijk. De leerkrachten dachten dat het
alleen een wervingsactie was en wisten niet dat het ook een middel was om het onderwijs in
Lelystad in een positief daglicht te stellen.
Volgende vergadering: 9 september 2019!

