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

1.
2.

12 juni ’19
19.00 uur
Martine Roseboom, Okyay Örgüt , Iris Bakker-Strieker, Clarissa Landman, Lisa van Brummelen,
Anneke van Willigen
Iris Bakker-Strieker
Okyay Örgüt
Conny Wencker en Evelyn Bredewoud
Arie de Wit (OOZ), Arjen Schutte en Heleen Diekman (OR),
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.
Agenda vastgesteld

3.

Taakverdeling binnen de directie, gast Arie de Wit (OOZ)
Volgens afspraak is dit onderwerp geagendeerd om e.e.a. te
evalueren. De heer de Wit vraagt eerst aan de MR-PG of de
taakverdeling inmiddels duidelijk is bij het personeel.
De PG geeft aan dat de taakverdeling duidelijker mag op papier in een
soort functieomschrijving omdat niet altijd duidelijk is wie
verantwoordelijk is voor wat. De heer de Wit geeft aan dat de
directietaken niet altijd te vatten zijn in een vaste omschrijving.
MR oppert dat het wellicht handig is om van de meest voorkomende
vragen/zaken een lijst te maken met bij elke vraag of deze aan Evelyn
of direct aan Conny gesteld kan worden.
MR-PG geeft aan dat het personeel zich goed gesteund voelt door het
directieteam.
De MR-OG geeft aan dat het door ouders als prettig wordt ervaren dat
de deur van de directie altijd open staat. Evelyn en Conny zijn erg
toegankelijk.
Evelyn gaat volgend schooljaar meer tijd besteden aan didactisch
coachen. Een deel van de directieformatie komt uit de
werkdrukgelden.

Actor

Termijn

4.

Huisvesting
De gemeente heeft aangegeven na Pinksteren, nu dus ongeveer,
duidelijkheid te geven over welke school gebruik mag gaan maken van
de lokalen in de Vlonder. Zodra er duidelijkheid is zal conform het
stappenplan van de directie gehandeld worden om ouders te
informeren.

Conny

5.

Formatie/verdeling van groepen
De formatie is rond na vele uren puzzelen. Er zal een combiklas 3/4
gevormd worden. De ouders van de groepen 3, 4 en 3/4 zijn
geïnformeerd en donderdag 14/6 zal er een informatieavond zijn.
Individuele situaties zullen niet behandeld worden maar de keuzes van
de directie zullen worden toegelicht.

Conny/Evelyn

De MR krijgt de voorlopige formatie/klassenindeling te zien.
Het team is tevreden met de indeling.
6.

Scholingsbehoefte MR

MR

Conform jaarplan MR is dit onderwerp geagendeerd. Er is nu geen
scholingsbehoefte maar gezien de toekomstige personele wisseling in
de MR zou deze wel kunnen ontstaan.
7.

Schoolkalender
Er zijn inmiddels foto’s gemaakt en het concept is af. Evelyn laat het
concept rondgaan. Het ziet er geweldig uit.

Evelyn

8.

Schoolreisjes
Er zijn meerdere opmerkingen en mails binnengekomen betreffende
het beleid van het Palet aangaande schoolreisjes. De MR is geen
klachteninstituut en zal de opmerkingen ter kennisgeving aannemen.
De directie handelt de communicatie met de betrokken ouders af.

Conny/Evelyn

Er wordt afgesproken dat er nieuw beleid wordt gemaakt aangaande
de organisatie van schoolreisjes, het groep 8 kamp en het vervoer van
de leerlingen.
9.

Vacature MR-OG
Aangezien er na belangstelling van meerdere kandidaten slechts 1
concrete aanmelding is ontvangen, heeft de verkiezingscommissie
conform regelgeving besloten dat er geen verkiezingen nodig zijn.
Rosmarijn Boender zal toetreden tot de MR. Okyay zal haar na de
vergadering bellen.

Voor het
volgende
schoolreis
seizoen
Okyay

10.

Ingekomen stukken
Diverse mails van ouders waarin de MR als cc is opgenomen. De mails
zijn besproken en zullen worden beantwoord door de directie omdat
de MR hier geen rol in heeft.

11.

Rondje groepen
Geen bijzonderheden

12.

Mededelingen
Okyay is door een ouder gebeld met de vraag waarom de groepen 8
dit jaar niet mee hebben gedaan aan het Marietje Kesselsproject.
Evelyn geeft aan dat ze het Palet in januari wel heeft aangemeld maar
dat ze nooit meer iets heeft vernomen. Hierna is het simpelweg
blijven liggen. Volgend jaar wordt groep 8 weer aangemeld. De
betreffende ouder wordt gebeld door Evelyn.
De vrije dag na de Avondvierdaagse komt volgend jaar weer terug.
De tijdelijke vervanging van Lisa binnen de MR is nog niet geregeld
Binnen het personeel zal gepolst worden wie er zin heeft.

13.

Afsluiting
Iris geeft namens de MR een cadeau aan Lisa ivm de aanstaande
geboorte van haar zoon.
De MR geeft een welgemeend compliment aan de organisatie van de
avondvierdaagse. Alles was zeer goed geregeld.
Volgende vergadering, participizza, 1/7 bij Okyay. Rosmarijn Boender
zal worden uitgenodigd.

Evelyn

MR-PG

