Notulen MR Puur Sang
Datum: woensdag 4 april 2018
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Loeswijk
Aanwezig: Joris, Han, Sabine, Nellie, Marleen, Mariska, Petra, Anke

1. Opening
De vergadering wordt om 20:08 geopend

2. Notulen vorige vergadering
De notulen zijn goedgekeurd en op de website geplaatst.

3. Vaststelling agenda
Wordt als zodanig vastgesteld

4. Ingekomen stukken
o GMR event 17 mei (zie bijlage)
 Vindt plaats op onze locatie en valt samen met onze vergadering. Die zal
verzet moeten worden. Voorstel: op 8 mei voorbespreking én vergadering.
Start om 20:00. Anke meldt 6 personen aan voor het Event.
o Notulen OPR : t.k.g.
o Notulen GMR (2x): t.k.g.
o Afscheid Jos
 Op 8 juni is de MR uitgenodigd op de afscheidsreceptie. Joris bespreekt met
Rob de invulling van deze receptie en de rol van de MR(voorzitter).
o Zakboekje WMS: is op dit moment bij Petra
5. Schoolse zaken
o
o

o

o

Open dag
tevredenheidsonderzoek
 Er komende gemiddelde resultaten uit dit onderzoek met het team worden
er actiepunten uit gehaald.
invoeringsplan basismodel/overlegmodel
 De procedure is besproken. Het invoeringsplan is aangeleverd. We gaan
volgende week mogelijk instemming verlenen. Er moeten nog een paar
aanpassingen gedaan worden. De PMR stemt in met het invoeren van het
overlegmodel.
formatie en groepering
 Als de indeling definitief is komt er nog een officieel instemmingsverzoek.

o
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o
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o

 Het is belangrijk om ouders zo snel mogelijk mee te nemen in het proces en
duidelijk te zijn over wat er precies gaat gebeuren/veranderen
werkdrukverlaging
 De PMR is druk bezig met inventariseren van voorstellen voor de besteding
van het beschikbare geld. Volgende week heeft de PMR hier een overleg met
de directie over.
praktijkonderzoek cultuuronderwijs
jaarkalender 2018/2019
 Er is een voorstel vanuit de directie gekomen voor het indelen van de
studiedagen, MR is akkoord met dit voorstel.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 Privacybeleid: document voor volgende vergadering bestuderen, komt op de
volgende agenda.
staking
 Morgenavond is er gesprek mogelijk met directie.
nieuwbouw
vacatures
 Rob is benoemd. Er is een procedure gestart voor een nieuwe locatieleider
voor locatie Loeswijk. In de nieuwe BAC komen vanuit OMR Han en Joris,
PMR is nog niet bekend, Rob en Adri zullen vanuit de directie zitting nemen.
begroting 2018
schoolplan
RI&E
Gynzy, parnassys leerlijnen en parro
 Volgende keer op de agenda
Passend onderwijs
 Geen mededelingen
Zijn er nog andere relevante onderwerpen die de directie met de MR wil delen?
 Een ouder van de locatie Lucia gaat een plan maken om het schoolplein op
het locatie Lucia aan te pakken.
 Op de locatie Lucia worden de toiletten gerenoveerd en wordt er gekeken
naar LED-verlichting
 Op de locatie Loeswijk worden voor het einde van het jaar de digitale borden
vervangen.
 Op 1 juni is het feest in het kader van het afscheid van Jos.
 Op 8 juni is de afscheidsreceptie van Jos waarvoor de MR uitgenodigd wordt.
 Vorige week woensdag is een delegatie van de school naar een bijeenkomst
van Kunskapsskolan geweest. Maar hier was niet veel nieuws. De mensen
van Kunskapsskolan worden wel uitgenodigd om op bezoek te komen. Dit
om te kijken of er methodes zijn om de leerlijnen/leerdoelen beter
inzichtelijk te maken voor de leerlingen zelf.
 De samenwerking met de Wonder Wereld loopt heel goed. Hiermee krijgt
het IKC echt meer vorm, waarbij IKC Puur Sang in de uitstraling naar buiten
meer op de voorgrond komt te staan.

6. Rooster van aftreden: Marleen is aftredend en niet herkiesbaar en Han is aftredend en niet
herkiesbaar. Er moet een verkiezings procedure gestart worden. Anke gaat hier naar kijken.
Het is verstandig om te kijken of we mensen actief kunnen enthousiasmeren voor deze taak.

7. Rondvraag
Petra: In hoeverre kan gerealiseerd worden dat broertjes en zusjes automatisch terecht
kunnen bij de BSO en de dagopvang. Dit i.v.m. het IKC. Dit zullen we volgende keer aan de
directie voorleggen. Daarnaast is ook de vraag: In hoeverre kunnen de MR-en van Puur Sang
en de wonderwereld intensiever samen gaan werken?

8. Sluiting
De vergadering wordt om 21:31 gesloten

