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Actie

1.

Opening, welkom aan Meintho Krol en voorstelrondje.

2.

De notulen van vergadering d.d. 18-6-2019 worden vastgesteld met daarbij de
volgende opmerkingen:
- Het School Ondersteunings Profiel (SOP) zou de laatste vergadering voor de
zomer aan de orde komen maar dat is toen vervallen t.g.v. tijdgebrek. Het
komt de volgende vergadering aan de orde en we vragen Carola om hierop
toelichting te geven.
- Het ruimtegebrekprobleem van de Emmaschool ligt nu bij het bestuur van
Plateau en de Gemeente. Dit jaar hebben we 1 lokaal tekort waardoor er nu
een groep in het speellokaal zit, wat zeer onwenselijk is. Volgend schooljaar
gaat het om een tekort van 2 lokalen dus daar moet veel eerder actie op
ondernomen worden. De “oplossingen” die de Gemeente biedt zijn niet
passend voor ons. Meintho houdt de MR op de hoogte van de
Meintho
ontwikkelingen.
- Er zou een ouderenquête komen over de communicatie (vooral MijnSchool).
Meintho gaat via de leerkrachten informatie verzamelen om te zien of er (nog Meintho
steeds) behoefte is aan een enquête.

3.

De zoektocht naar een nieuwe directeur heeft tot nu toe helaas nog geen positief
resultaat opgeleverd. De BenoemingsAdviesCommissie (BAC) is bezig met een
vervolgstap maar daar kunnen nog geen mededelingen over gedaan worden.

4.

Er gaat een enquête uit onder leerkrachten en medewerkers over Welzijn en Arbo
(Risico inventarisatie). Er komen wellicht zaken naar voren die anders zouden moeten
maar die gerelateerd zijn aan het werken in een oud gebouw. Daar wordt dan op korte
termijn niets aan gedaan.

5.

Het Jaarplan wordt goedgekeurd, Meintho maakt nog enkele kleine aanpassingen.
Meintho/Paul
De Schoolgids wordt vastgesteld.
Het Veiligheidsplan moet nog worden aangevuld, o.a. de AVG sectie. Paragraaf 6.4
uit het Schoolplan moet in lijn gebracht worden met het Veiligheidsplan. Paul en
Meintho bespreken en regelen dit.
Er volgt nog een gesprek over het nut en de noodzaak van de hoeveelheid omvangrijke
plannen en gidsen. Zou dit niet bovenschools kunnen en dat iedere school alleen zijn
eigen specifieke punten aanvult? Veel wordt van bovenaf opgelegd.
MR zonder de directie:

6.

Jaarverslag van de MR van schooljaar 2018-2019 daar gaat Heleen zich over buigen.
Voor het jaarplan 2019-2020 maakt Corry een opzet. We gaan de hoge prioriteit items
uit het Jaarplan opvolgen (Rekenen en EDIE) en ook de (ver-)nieuwbouw en het
gebrek aan lokalen zal steeds terugkomen op de agenda.

Heleen

7.

De zakelijke ouderavond samen met de OR zien we graag voorafgaand aan de MR
vergadering van 12-11 aanstaande. Corry gaat navragen of dit lukt.
De OR wil in het voorjaar een ouderavond rond een thema organiseren (b.v. over
DaVinci of Kanjer).

8.

Rondvraag: Er zijn brieven binnen gekomen van de kleutergroepen en de groepen 6
over de schoolreis. Dit jaar is hun schoolreis in september en omdat dat een grote
verandering is hadden ze dat eerst moeten voorleggen aan de MR maar dat wisten zij
niet. De reden van de verplaatsing naar het begin van het schooljaar is dat dit voor de
groepsvorming binnen een nieuw samengestelde groep goed zou zijn. Evaluatie volgt
rond januari en de MR wil daar graag van op de hoogte worden gehouden. Tijdens de
zakelijke ouderavond zullen we dit ook bespreken met de OR want zij gaan over het
innen van het geld voor de schoolreizen.
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