Aanwezig
Jeannette Bogaard, Arno Lanjouw, Romy Kraaijeveld, Tamara Rumpin-Carton, Darinka Jovic, Marije
van Tol en Lia Rosa Gastaldo
Notulen 10-10-2016
De notulen van 12-09-2016 zijn vastgeseld door alle aanwezige leden van de MR.
Mededelingen MR
Lia en leden stellen zich kort voor.
Arno is benieuwd naar de visie van Lia over MR.
Lia staat voor ‘samen voor hetzelfde willen gaan’ en een ‘kritische houding’.
1. Personele zaken/vacatures
Opvulling van de lege plek van Nanda loopt goed.
De naam van Reinouw haar zoon is bekend: Boken. Het vergaat beiden goed.
Thelma en Marinka verloopt goed.
Woensdag 12 oktober wordt er een sollicitatie gehouden voor de plek van Reinouw.
Ouder van de groep 6 van Marinka en Marije wordt door de MR (Jeanette) aangesproken.
Is er een handelingsprotocol in de OV?
Er moet een duidelijke scheiding zijn tussen MR zaken en OV zaken.
2. Huisvesting
Het gebouw staat er al.
Dinsdag 11 oktober overlegt de directie met Jill over de oplevering en nieuwe informatie.
Vraag: hoe wordt er omgegaan met parkeren?
3.
De werkgroep huisvesting maakt een afspraak om hier over te sparren. Vrijdag 14 oktober.
In de info4all wordt vertelt wat de gang van zaken nu is. Oplevering en dergelijke niet.
4. Begroting
Zie vragen begroting
5. Prioriteiten en keuzes directie

Post MR
Post uit het postvakje wordt nagecheckt of het abonnement nodig is.
Portfolio’s
Romy
Sway; Eindconclusie is dat we het er mee moeten doen.
Sway in de praktijk:
Kinderen maken het zelfstandig -> zijn wel erg betrokken over hun werkhouding. ‘Ik ben nu goed
aan het werk! Maak jij even een foto van me?’
Het neemt vrij weinig tijd in beslag. Werkt prettig voor de kinderen.
Ik-doelen lopen over in jaren. Hoe het precies gaat lopen wordt nog vastgesteld.

Jeanette: Is dit wat ouders willen horen? In latere gesprekken wil je meer informatie over
resultaten. Hoe wordt dit weg gezet in Sway?
Voorstel: Na de eerste oudergesprekken evalueren in de werkgroep en met ouders en dit terug
koppelen in de MR. -> 21 november

Huisvesting
Verticaal of horizontaal; voor allebei valt wat te zeggen.
Romy: het voelt op dit moment als twee kampen. Verticale school zal het team goed doen.
Tamara: Waak voor de kwaliteit van je onderwijs. Wanneer je één groep van een bouw naar een
ander gebouw stuurt zijn er minder informele momenten.
MR pleit: eerst de bovenbouw er heen en daarna pas wisselingen.
Veiligheid: parkeergelegenheid
Begroting
Terugkoppeling huisvesting vrijdag 14 oktober

Agenda voor volgende keer:
- Terugkoppeling van de portfolio werkgroep naar de MR over de startgesprekken met het
programma Sway.
- Veiligheidsplan
Actie: Romy en Tamara sturen hem door naar Lia

