Verslag MR vergadering, goedgekeurd
Datum:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:
Voorzitter:
Notulist:
Directie:
Locatie:

1.
2.

9 januari ’19
20.00 uur
Martine Roseboom, Okyay Örgüt , Iris Bakker-Strieker, Anneke van Willigen, Lisa van Brummelen,
Clarissa Landman
Iris Bakker-Strieker
Okyay Örgüt
Conny Wencker en Evelyn Bredewoud
Dorpsweg 33 Hattem

Onderwerp
Opening
Iris opent de vergadering en heet iedereen welkom
Notulen vorige vergadering en vaststellen agenda
Notulen goedgekeurd met kleine tekstuele aanpassingen.
- Ad 5, schooltuinen. Gemeente, Veluwenkamp of MR budget
worden geopperd als mogelijkheden om de schooltuinen op
te knappen
- Ad 7, schoolapp. Deze gaat ingevoerd worden met een
overgangsperiode waarin er ook nog parallel gecommuniceerd
gaat worden via de mail.

Actor

Termijn

Conny,
Okyay

Agenda vastgesteld
3.

Arbo/ziekteverzuim

Conny

RI&E vragenlijst is afgenomen. Een globaal plan van aanpak is gemaakt
en verstrekt aan de MR. De komende tijd zal de directie de observaties
prioriteren en voorleggen aan de MR.
Er is wat onduidelijkheid over de vraag of de “quickscan werkdruk” is
afgenomen bij het personeel of niet. Dit wordt uitgezocht. In mei/juni
zal de quickscan in ieder geval worden herhaald om de trend in de
werkdruk te monitoren. Dit is van belang in verband met de
toekenning werkdrukgelden.

4.

5.

Het ziekteverzuim op het Palet wijkt niet af van het landelijk
gemiddelde. Exacte data worden nog verstrekt.
Schooljaarplan
OOZ heeft het Strategisch Beleidsplan met herziene pijlers afgerond.
De vertaling naar een Palet specifiek jaarplan moet nog worden
gemaakt. Om dit plan te maken wordt aan ouders, leerlingen en het
team gezamenlijk gevraagd om mee te denken.
Formatie
De MR wordt ter vergadering gevraagd om actief mee te denken over
de formatie/verdeling van de groepen voor het komende jaar. Een
open discussie volgt waarin meerdere opties worden besproken.

Feb/mrt
brainstormsessie
ouders/team/leerlinge
n.
Na zomervakantie
definitieve versie.

6.

Privacy en veiligheid bij scheiding ouders
OOZ heeft uitvoerig gedocumenteerd wat het beleid is t.a.v. de
bijzondere afspraken rondom privacy bij gescheiden ouders.
De documentatie is ter vergadering aan de MR overhandigd.

7.

Ingekomen stukken
geen

8.

WVTTK
- Er is nieuw beleid t.a.v. het melden van verdenking
kindermishandeling. IB’ers worden geschoold.
- Het energieverbruik van scholen moet onder een bepaalde
grens zijn. Bij overschrijding moet het gemeld worden en een
plan van aanpak worden gemaakt om energieverbruik te
verminderen.
- 15 maart is er een nationale onderwijsstaking, details nog
onbekend
- Huisvesting, zodra het aantal groepen voor volgend jaar
bekend is, is het duidelijk of er nog steeds een
huisvestingsprobleem is.

9.

Rondvraag
-

10.

WVTTK heet vanaf nu mededelingen
De Vlonder blijft naar verwachting ongeveer stabiel qua
leerlingenaantal.
Monique is voorlopig nog even beperkt inzetbaar maar is
gelukkig wel weer af en toe aanwezig.

Afsluiting
Iris bedankt de aanwezigen en wenst iedereen een fijne avond.
Waarvan akte J

