Notulen
MR
Datum:

6 maart 2018

Aanvang:

20:00 uur

Locatie:

Personeelskamer BS De Triangel

Volgende vergadering:

10-04-’18.

Aanwezig:

Evelien Vangangel, Jolanda Selder, Miranda Last, Andrea Larmit, Miranda Tillie,
Anouk Daniels, Linda Vankan, Jeroen Tholen
Jolanda Selder.

Afgemeld:

20:00 uur – 21.30 uur: Agenda overleg met directeur
1.
-

Opening door de voorzitter
Eventuele aanvulling van de agenda.
Jeroen en Evelien zijn een middag samen in gesprek gegaan.
Wij-gevoel mindset: in samenspraak de agenda vullen naast bestaande items.
Volgende vergadering maken we een foto met de nieuwe MR voor in de nieuwsbrief (als we compleet
zijn).

2.

Notulen van de MR - vergadering 9 januari 2018
Aanvullend: kinderen mogen niet thuisblijven als er groepen worden samengevoegd wegens
vervangersproblematiek. Verder akkoord.

3.

Ontwikkelingen:
Staking: 13 april is Limburg aan de beurt tijdens de estafettestaking. Wij wachten af, wat het
standpunt van Innovo is.
Nieuwe methodieken / ICT: Station Zuid (technisch lezen) en Wijzer (WO) worden momenteel
uitgeprobeerd.
Overleg met de gemeente: zorg, statushouders, locatiebeleid: g.b.

4.

Vinger aan de pols:
- Kindcentrum: eventuele scholing voor- en vroegschoolse educatie voor een optimale samenwerking.
Doorvertaling in het schooljaarplan 2018-2019.
- Missie en visie: het scholenbezoek (ter inspiratie in het traject) van 12-3 komt te vervallen en wordt in
het nieuwe schooljaar gepland. Er is gezocht naar aansluiting op onze kernwaarden (zie datamuur in de
teamkamer). We hebben hier 4 schooljaren in totaal voor uitgetrokken. De schoolconferentie wordt
hierdoor deels naar voren geschoven.
- CAO: men kiest voor 3 jaar voor het overleg- of basismodel. Na 3 jaar evalueren we deze keuze. In het
laatste Innovoberaad heeft dit reeds plaatsgevonden. Uniforme hantering/ opvatting van de opslagfactor
van 45 procent is wenselijk op bestuursniveau. Hier wordt in de MR op teruggekomen, de
personeelsgeleding heeft instemmingsrecht.
- Spelregelboekje op maat maken: eventueel verandering binnenkomen/ inloop doorvoeren. Pilot/
proeftuintje zelfstandigheid, sfeer en zelfverantwoordelijkheid: vanaf 8.20 uur druppelen de leerlingen
van de groepen 1 t/m 8 binnen. De leerkracht verwelkomt de kinderen aan de deur. Om 8.30 uur starten
de lessen. Dat is eveneens de aanpak van 12.50 uur tot 13.00 uur.

5.

Beleidsontwikkelingen:
- begroting 2018-2019 en gevolgen voor de personele bezetting.

- personele ontwikkelingen.
21:30 uur – 22.00 uur: MR overleg
6.

Vaststellen volgende vergadering
Rondvraag. Jeroen: Brief Arie Slob: werkdrukgelden. Verantwoording vanuit GMR Innovo.
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