Notulen MR vergadering – dindag 28 augustus 2018
Aanwezig:, Chantal, Sylwia, Marco, Job, Karin, Marcel, Elke, Ingrid
Afwezig:

1. Opening
Job opent de vergadering en heet iedereen welkom. Speciaal welkom voor Ingrid als
nieuw lid van de MR
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2. Vaststellen agenda.
Agenda is goedgekeurd en vastgesteld
3. Goedkeuring notulen
Notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld. Opmerking over nieuwbouw: traject ligt stil
tot gemeente besluit hierover neemt.
4. Mededelingen
Directie:
- Personeel: Aantal zieken is lastig maar nog beheersbaar
- Prognoses: Aantal leerlingen op teldatum is gelijk gebleven. Voor volgende
twee jaren ziet het aantal aanmeldingen er goed uit.
- Werkdrukverlaging: Jone Schaap is aangenomen. Ze is
leerkrachtondersteunster. Het budget hiervoor is goedgekeurd vanuit bestuur
- Onderhoud gebouw: Hoewel het gebouw op termijn buiten gebruik komt dient
nog wel noodzakelijk onderhoud te worden gepleegd. Vanuit overkoepeling is
ondersteuning toegezegd.
- Privacy: Marcel zal in directieoverleg aandringen op spoedig opstellen van
bezwaarbrief
- OV: Vanwege nieuwe penningmeester dient de rekening te worden
overgeschreven. Misschien is hier steun van een MR lid voor nodig
GMR:
- Er is nog geen GMR vergadering geweest

5. Taakverdeling
Voorzitter: Ingrid de Jong
Secretaris: Marco van Kersbergen
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6. Onderwerpen Jaarplanning
Job heeft een voorstel rondgestuurd met de verdeling van onderwerpen die we in de
vergaderingen dit jaar gaan behandelen. De MR stemt in met dit voorstel
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7. Anderstalige ouders op KC De Rakt- Actief Ouderschap
Op het schoolplein zijn vaak groepjes ouders die met elkaar in een andere taal praten.
Dit kan soms storend zijn voor ouders die graag mee willen praten. Dit is besproken in
de mr. Algemeen is de MR van mening dat groepjesvorming niet alleen op basis van
gesproken taal plaatsvindt op het schoolplein. Dit is logisch. Als ouders graag
meepraten kunnen ze dit gewoon kenbaar maken binnen een groep. Verwacht wordt
dat hier dan over het algemeen wel rekening mee gehouden wordt.
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Job heeft nog informatie binnen gekregen van de stichting actief ouderschap. Ze
kunnen ondersteunen in taalles/ taalontwikkeling van anderstalige ouders. Ook op
andere gebieden kunnen ze ondersteuning bieden. Job zal documentatie rondmailen
onder MR leden. Volgende vergadering kunnen we dit nog bespreken.
8. Rondvraag
Via Werner kwam de suggestie om deel te nemen aan een (gratis) proefperiode van
verstrekking van 3 stuks groente/fruit per dag gedurende een half jaar. MR vindt het
een goed plan, wel enige vraagtekens over schoonmaken van fruit in onderbouw.
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