Notulen MR vergadering de Kameleon
Datum: 09-12-2015
Aanwezig: Edwin, Paula, Renee, Antonette, Josefien, Peter, Helen
Afwezig: Rogier
1. Opening
Door Edwin
2. Informatie van de directie
 Actie ‘Sint voor elk kind’ was een groot succes.
Restant is naar de speelgoedbank in Beneden Leeuwen gegaan.
 Personeel:
Johan werkt na de Kerstvakantie nog enkele weken door , tot week 5 komt
hij nog 4 dagen per week. Daarna nog 2 dagen per week.
Er is iemand die graag wil komen met een startersbeurs, Volgende week
wordt duidelijk of dit doorgaat. Mocht dit niet doorgaan dan wordt er
gekeken binnen de pool VIP-pers of uit de andere groep herbenoemers.
De vacature wordt in ieder geval ingevuld. Deze leerkracht gaat beginnen
in groep 5/6.
In groep 6/7 komt er een LIO-stagiaire, Menno.
Zo gauw alles duidelijk is gaat er een bericht naar de ouders.
Femke gaat net voor de carnavalsvakantie met zwangerschapsverlof, haar
vervanging zal pas na de kerstvakantie bekend worden. Gaat op dezelfde
wijze, dus eerst binnen de VIP-pers groep en/of de herbenoemers, pas
daarna uit de invalpool.
3. Voortgang samenwerkingsonderzoek:
Er is tijdens deze vergadering veel aandacht gegeven aan het onderzoek
voor wat betreft het samenwerkingsonderzoek. Binnenkort zal een
ouderavond worden georganiseerd waarin ouders interactief kunnen
meedenken.
Ook kunnen we vermelden dat Peter namens de directie, Antonette
namens het team, Rogier vanuit de MR. Met een groep van de Fontein, G.vd
Burgt en Karine in een stuurgroep zitten voor wat betreft verder
onderzoek naar de samenwerkingsmogelijkheden.
4. Status ontruimingsplan
Ontruimingsplan ligt er nu en is doorgesproken met het team en concierge.
Peter gaat eerst in gesprek met de BHV-ers.

In het nieuwe jaar gaan we een oefening doen, zodra het weer het toelaat.

Peter geeft aan dat dit niet gaat lukken, deze laatste anderhalve week
voor de Kerstvakantie.
In januari wordt er door de leerkrachten in de klassen al aandacht aan
besteed.
Peter gaat in week 1 met de BHV-ers in gesprek en wordt er een datum
gepland, in week 2 staat er een datum voor ontruimingsoefening vast en
wordt dit gemeld aan de leden van de MR.




De oudergeleding gaat hier niet mee akkoord:
Er worden verkeerde prioriteiten gesteld, het geheel had eerder
aangepakt moeten worden, dat was de afspraak.
De MR wil niet aansprakelijk worden gesteld als er calamiteiten zijn.

5. Notulen 12-11-2015
Aanwezig: Rogier was er wel
Notulen van de informatieavond van juni heeft Gerard vd Burgt nog niet
gestuurd.
Ontruimingsplan wordt goedgekeurd voor dit schooljaar. Komend
schooljaar wordt het opnieuw bekeken.
Leerlingenraad: Kerst-on-stage was een voorstel van de leerlingenraad
6. Ingekomen stukken
Geen
7. Vanuit de GMR
Is er belangstelling voor scholing?
Belangstelling voor krimpingsverbanden, fusie, samenwerking enz.
scholingsavonden.
De stichting staat er erg slecht voor en het is zorgwekkend.
Ziekteverzuim binnen de stichting is hoger dan gemiddeld.
8. Rondvraag:
Helen: Kunnen we iets eerder beginnen met de vergadering, 19.30 uur?
Josefien en Renee zijn de volgende vergadering 21 januari verhinderd!
Deze vergadering begint dan om 19.30 uur.
Nieuwe planning:
Woensdag 24 februari 19.30 uur
Woensdag 6 april 19.30 uur

Donderdag 19 mei 19.30 uur
Donderdag 30 juni 19.30 uur
Woensdag 6 juli eten
Paula: Sint ging douchen in de koffiekamer, was niet geloofwaardig, want
daar is geen douche
Dijkmagazijn en technieklokaal gaan samenwerken stond in het nieuws, de
Kameleon wordt genoemd.
Technieklokaal is nu niet meer in handen van onze school, op dit moment
horen wij daar weinig over.
Edwin: Op de site staat de kalender van vorig jaar nog, klopt dat?
Antonette kijkt het na.
Renee: Er is zonder toestemming iets op social media geplaatst, inmiddels
ook weer verwijderd overigens. Hoe wij hier mee omgaan moeten we
volgende keer bespreken.
Sluiting:
21.50 uur.

