Notulen MR vergadering 15-01-2018
1. Opening
Om 19:30 in aanwezigheid van Erick, Inge, Cressida en Eelse
2. Goedkeuring notulen vorige vergadering d.d. 06-11-2018
Na een korte evaluatie volgt snel de goedkeuring.
3. Rol van de MR
Erick en Cressida zijn naar een MR cursus van het SOPOH geweest. Er zou een
jaarplanning voor de MR moeten zijn, de vraag is waar.Erick zal bij de GMR
navragen, Inge zal Anneke vragen en kijken of de bestaande jaarplanning terug
te vinden is.
Tevens kijken of we de planning van vergaderingen aan kunnen passen aan iets
wat ons mogelijk beter uitkomt, is nu afgestemd op GMR vergaderingen maar dit
lijkt maar beperkte waarde te hebben.

Aanwezigheid Mirjam:
4. Begroting 2019
Vragen worden naar tevredenheid beantwoord, er is uitgelegd wat wat is. De
gehele MR verleent haar instemming.
5. Overblijf update
Er zijn meldingen van verontruste ouders binnengekomen m.b.t. de overblijf. De
administratie bij Kinderstralen lijkt danig te wensen over te laten, de
communicatie verloopt niet soepel en de bemensing is ook niet fantastisch.
Mirjam geeft aan contact met Kinderstralen te hebben gehad en duidelijk
aangegeven te hebben dat verbetering gewenst is, waarop Kinderstralen
aangegeven heeft er mee bezig te zijn. Mirjam geeft verder aan, dat de ervaring
met Kinderstralen nu ten opzichte van eerdere overblijf oplossingen uit het
verleden eigenlijk de beste is tot nu toe want in het verleden ging het allemaal
nog moeizamer.
Het blijft zaak, om alle klachten die zij ontvangen naar Mirjam door te verwijzen
daar zij degene is die vanuit school de regie voert, voor de MR zijn de opties
beperkt. Mirjam blijft met Kinderstralen in gesprek en druk op de ketel houden,
en zal ook een update m.b.t. de overblijf in de Postmeeuw zetten.
We houden het punt vooralsnog op de agenda.
6.

Continurooster
De urenberekening is met het personeel doorgenomen, er is in het team over
gesproken maar na wikken en wegen (lastig met arbeidsuren, het personeel staat
niet te springen, het is veel gereken met uren, heeft grote impact, levert geen
werkdrukverlaging op, zitten hoge kosten aan verbonden) is besloten dat zij het
niet willen.
Er is een discussie binnen de MR, maar uiteindelijk legt deze zich erbij neer. Als
het uitvoerende team het niet wil is het contraproductief om als MR er toch op in
te zetten. Het plan is in de ijskast gezet.

7. Binnengekomen post
Gemeld en doorgenomen waar nodig.

8. Rondvraag en/of mededelingen
Aangegeven aan Mirjam dat de schoolgids en het overblijf protocol op de website
verouderd zijn.
9. Sluiting
Heeft uiteindelijk toch weer plaatsgevonden, om 21:50 uur.

