Notulen MR-vergadering
Datum: 23-09-2019

Aanwezig:
Oudergeleding: Ivo van Alphen, Marlies van der Stoep en Natasja de Vlaming
Personeelsgeleding: Marijke Sprokkereef, Leenke van Aken, Els Hoogendam en Ingrid Monnee
( adviserend lid)
Notulist: Els Hoogendam
1. Opening (19.00 uur)
2. Vaststellen agenda
De agenda hebben we tijdens de vergadering vastgesteld. Ilona zou voor dit overleg worden
uitgenodigd, maar dat is wederom niet gelukt. Zij zal voor volgend overleg op 10 december worden
uitgenodigd om de gang van zaken rondom de overblijf te bespreken.
Tijdens de jaarvergadering is Marlies van de Stoep gekozen als nieuw lid van de mr. We houden
een kort voorstelrondje. Ilse van den Berg is niet herkozen.
Actiepunt Leenke: Uitnodigen Ilona van Dijk
3. Aftreedschema
Is naar de leden gemaild.
4. Taakverdeling MR
Ivo van Alphen blijft voorzitter en Leenke van Aken secretaris. De notulen worden per toerbeurt
gemaakt.
5. Vaststellen notulen
De notulen zijn goedgekeurd en kunnen op de website geplaatst worden onder het kopje MR.
Alle notulen van het afgelopen schooljaar worden [terug]geplaatst op de website.
Actiepunt Leenke: Doorsturen van de notulen voor de website.
6. Actiepunten
Voor de jaarvergadering van het volgend schooljaar vragen we kandidaten voor de MR of OR een
motivatiebrief te schrijven.
7. Post
Info over VOO academie voor MR in het onderwijs.
8. Evaluatie algemene ouderavond en informatieavond/verkiezing MR
De avond is goed verlopen en werd goed bezocht. Bij een volgende verkiezing vragen we
kandidaten zich vooraf [schriftelijk] voor te stellen.
We willen dan weer kinderen iets laten vertellen, bijv. over de plusklas of de techniektorens.
Dit zetten we op de agenda voor de laatste vergadering van dit schooljaar.
We sturen Ilse van den Berg een attentie om haar te bedanken voor haar inzet voor de MR.
Actiepunt Leenke: attentie sturen naar Ilse van den Berg.
9. Jaarverslag 2018-2019
Leenke heeft het jaarverslag gemaakt, waarvoor dank. Er werden geen vragen over gesteld tijdens
de jaarvergadering.

10. Overblijf/kascontrole
Overblijfouders mogen tijdens hun werkzaamheden bij de overblijf geen kleding dragen van een
concurrerend bedrijf zoals Kivido. Dit is ook bevestigd door het bestuur van de Hoeksche School en
de Raad van Bestuur.
Bij de kascontrole is alles in orde bevonden.
11. Mededelingen vanuit de directie
Ingrid maakt bekend dat zij per 1 februari 2020 gaat stoppen met werken. Dit wordt door alle
aanwezigen jammer gevonden. Ze is 14 jaar directeur geweest op Onder de Wieken.
Ingrid legt uit hoe de wervingsprocedure eruit gaat zien.
We moeten een benoemingsadviescommissie gaan samenstellen [BAC], waarin twee personeelsleden en twee ouders uit de oudergeleding van de MR zitting nemen, samen met twee leden van
het bestuur.
De ouders worden binnenkort ingelicht over het vertrek van Ingrid.
Er zijn misverstanden over het opzeggen van de huur van de peuterspeelzaal. Voorlopig lijkt het
erop dat de PSZ gewoon blijft.
A.s. woensdag komt de brandweer de school controleren. De ouders worden hierover vooraf
geïnformeerd.
Nelleke is langdurig ziek. Vervanging is geregeld d.m.v. Lisa den Hollander. Zij is onderwijsassistent, maar dit was de enige optie. Een bevoegd leerkracht PO was budgettair gezien niet
mogelijk. Op een andere manier konden we Nelleke niet vervangen. Alternatief zou één grote
kleuterklas zijn met Lisa als assistent, maar dit was minder wenselijk. Er zijn afspraken gemaakt
over de begeleiding van Lisa. Dit wordt gecommuniceerd met de ouders.
We zijn weer ingeloot voor schoolfruit.
12. Dalton nieuws
We hebben een aantal nieuwe collega’s, die ons Daltononderwijs goed oppakken.
Ook komend schooljaar gaan we weer aan een aantal punten werken, bijvoorbeeld:
- Starten met het doelenbord voor spelling,
- Bij de omgekeerde tienminutengesprekken van groep 7 en 8 zijn ook de leerlingen aanwezig,
- Vanaf groep 5 voeren we de rapportgesprekken met de leerlingen erbij,
- Alle leerlingen krijgen dit jaar een ‘trots op’ map,
13. Rondvraag
Natasja: Komt er een afscheidsmoment voor Ingrid? Ja, maar dit moet nog vorm gaan krijgen.
Marlies: Haar eerste vergadering van de MR was interessant, ze heeft veel indrukken opgedaan.
Ivo: Er zijn reacties gekomen over de schoolreizen voor de kleuters. De voorkeur gaat uit naar
een kleiner park dan bijv. de Efteling.
14. Vaststellen volgende vergadering
De volgende vergadering is op 10 december 2019.
15. Einde vergadering
De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur.

