Notulen MR vergadering 16-12-2019
1. Opening
We beginnen om 19:35 in volledige aanwezigheid.
2. Goedkeuring notulen vorige vergadering d.d. 07-10-2019
Op een kleine tekstuele aanpassing na zijn deze goedgekeurd.
3. Voorbespreking TSO alternatieven
We bespreken wat de alternatieven zouden zijn; er zijn 2 continurooster
oplossingen en een alternatief met schooltijden zoals we die nu al kennen maar
waar de pauze inhoudelijk vorm gegeven dient te worden (met Kinderstralen of
een andere professionele invulling, of zelf invullen met vrijwilligers). Waarbij
aangehaakt wordt dat de invulling met vrijwilligers nu enorm leunt op Francis
terwijl de vrees is dat zij volgend jaar uit beeld zou geraken wat een extra
probleem bij de invulling kan geven.
We nemen ook vast de ouderenquête door. Vraag is of de context duidelijk is, wat
de verwachting is en wanneer een uitslag als relevant bestempeld wordt.

Aanwezigheid Mirjam:
4. Vragenlijst ouderenquête
Mirjam legt uit over de enquête, welke samen met Michiel opgesteld is. Er is een
begeleidend schrijven, die we ter plaatse doornemen.
Vragen van de enquête worden hier en daar aangepast waar we dat nuttig
achten. Mirjam gaat de brief nog leesbaarder proberen te maken en via email aan
ons voorleggen voordat deze naar de ouders gaat.
5. Continurooster
a. Rol MR bij eventueel invoeren
Duidelijk is, dat een ouderraadpleging nodig is in dit geval, maar alleen
instemming van het Ouder deel van de MR is nodig.
b. Tijdpad MR vergaderingen
De volgende vergadering wordt naar voren gehaald, ook omdat er nog
andere zaken afgerond moeten worden voor 1 maart. De nieuwe datum is
24 februari.
6. Noodplan vervanging
Er wordt opgemerkt dat er een mogelijk verschil zit tussen HB en regulier
onderwijs, maar dit blijkt afgevangen te zijn. Bovendien wordt in herinnering
gebracht dat het hier een noodplan betreft, welke bij definitie niet ideaal is. Er is
wat onduidelijkheid betreffende of de MR instemming dient te verlenen voor dit
noodplan. Voor de zekerheid geven we het officieel af, Mirjam zal nog pro forma
uitzoeken of deze instemming nodig is.

7. Binnengekomen post
Geen opmerkingen.
8. Rondvraag en/of mededelingen
Geen vragen en rondzingende mededelingen.

9. Sluiting
Om 21.01 uur valt de hamer ten langen leste op het hout van de tafel en kunnen
de pennen te ruste gelegd worden. De volgende vergadering zal op 24 februari
plaatsvinden.

