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1-3.

De notulen van vergadering d.d. 25-6-2018 worden vastgesteld.
Geen ingekomen stukken.

4.

Memo directie
In de eerste week van november heeft de stuurgroep van Plateau opnieuw overleg met de
Gemeente over de huisvesting(nieuwbouw). Plateau wil in eigen beheer bouwen met
budget van de gemeente. Het budget is alleen voor een gebouw voor Onderwijs en niet
voor Kinderopvang. Dat laatste moet Plateau zelf financieren. Het is een zeer langlopend
traject en het is de vraag of 2021 haalbaar is. Dat is zeer zorgelijk als we kijken naar de
huidige staat van onderhoud van gebouw en inrichting.

5.
6.

7.

8.

Actie

GMR
We nodigen Carola opnieuw uit voor een MR vergadering om te spreken over de GMR.
Advisering Schoolondersteuningsprofiel
Pinokkio, Aska en Spa horen er niet meer bij. Dubbele stukken/onderdelen kunnen er
uitgehaald worden. Het advies is dan positief.,
Instemming Veiligheidsplan
Het kanjerprotocol is nieuw in dit plan en de AVG richtlijnen moeten er nog bij. Onder
voorbehoud dat het AVG onderdeel toegevoegd wordt stemmen we in met het plan.
Incidentenregistratie hoeft alleen bij gevaarlijke situaties en dat zijn er heel erg weinig
(zeker minder dan 10 per jaar).

Han

Han

Tevredenheidspeilingen
Slechts 42% van de ouders heeft de enquête ingevuld. We hebben de top 10 van tevreden
en ontevreden besproken. Zeer opvallend is dat de ontevredenheid over de hygiëne sterk
groeit. Ook het personeel is ontevreden over de hygiëne en de staat van onderhoud van
het meubilair. Zeker nu de nieuwbouw zo lang op zich laat wachten wordt dit probleem
steeds groter. Een idee is om b.v. twee keer per jaar een zeer intensieve schoonmaak te
laten uitvoeren. De ouderenquête wordt eerst in het team besproken voordat het naar de
ouders wordt gecommuniceerd.

9.
Tijdpad schoolplan
Dit zetten we op de agenda voor 16 januari. Het gaat over het tijdpad en de visie in het
schoolplan en ook de oudercommissie van de kinderopvang moet hier een stem in hebben. Han
Zij worden ook uitgenodigd voor 16-1.
10.
Evaluatie klachtenregeling
De klachtenregeling is een onderdeel van het veiligheidsplan. Het afgelopen jaar is er
geen enkele schriftelijke klacht binnengekomen en geen vertrouwenspersoon (in- of
extern) ingeschakeld. Signalen van ontevredenheid worden eerst met de direct
betrokkenen besproken. Mocht dit niet genoeg zijn dan wordt Han ingeschakeld en de
laatste stap is het inschakelen van de vertrouwenspersoon. Deze afhandeling van klachten
moet uitgelegd worden in het Geepeetje.

Han

Vergadering wordt voortgezet zonder directeur.
Bemensing oudergeleding: Bart wil (liefst per januari) uit de MR. Er moeten dus
verkiezingen gehouden worden. Heleen maakt op korte termijn een oproep voor
gegadigden voor in het Geepeetje.
Er moet een zakelijke ouderavond ingepland worden samen met de OR.

Heleen
Corry

De speerpunten van de MR voor het komende jaar zijn de Vernieuwbouw, IKC,
tevredenheidpeilingen en het volgen van het leerkrachtentekort.
We maken ons zeer grote zorgen over de hygiëne, de volle ruimtes en het meubilair. De
nieuwbouw laat te lang op zich wachten om de oplossing voor deze problemen uit te
Bart
stellen tot het nieuwe gebouw klaar is. Bart maakt hierover een memo die we de volgende
keer willen bespreken.
Rondvraag: Geen vragen.

Planning
Vergaderdatum
Donderdag 18-10
Dinsdag
4-12
Woensdag 16-1
Maandag
25-2
Woensdag 10-4
Donderdag 16-5

Notulist
Astrid
Anja
Heleen
Lianne
Yanto
Natasja

Onderwerpen
Problemen termijn nieuwbouw
Tijdpad schoolplan met kinderopvang

