Notulen MR 6 datum 12 juni 2018
Plaats
Kbs De Werft

Aanvang
19.40 uur

Nr

Agendapunten

01

Opening en vaststellen
agenda

Afsluiting

Aanwezig
Ger, Maud, Luuk, Frank, Robert,
Evelien, Will, Lilianne

Tijd Verantwoordelijke
Voorzitter

Afwezig

Verslag
Robert opent de vergadering voor de laatste keer
Maud wordt welkom geheten bij de MR
Nog op agenda; nieuwe vergaderdata voor MR
vaststellen

02

03

Vaststellen notulen
vorige vergadering (mr
4)
Ingekomen post

Voorzitter en
notulant

Notulen zijn vastgesteld, geen wijzigingen

secretaris

Twee ouders van de Werft zijn gekozen in de
GMR
Robin de Vos
Wouter de Wit

Besluiten

04

Mededelingen vanuit
directie/team
Waar is de school mee
bezig?

directeur

Luuk nodigt de twee nieuwe leden van de GMR uit
om kennis te maken met de MR
- Eureka houdt op de Werft 1 lokaal over,
alleen de groepen 6 – 8 (8 groepen) blijven
op de Werft.
- Groep 1 – 5 gaan naar de Spoorzoeker
(Dep.)
- Werft start in komend schooljaar met
plusklas. Streven is dat deze klas een vaste
leerkracht krijgt
- Vanaf januari 2019 wordt er gekeken naar
de mate waarin de plusklas voldoet aan de
kwalitatieve voorwaarden. Dan kan groep 1 –
5 weer terug naar de Werft en deelnemen
aan de plusklas
Schoolgids
- Ger is hier mee bezig, komt na deze week
naar de MR ter goedkeuring, verzoek om
door te lezen.
Renovatie vanuit BreedSaam
- Dit wordt in de zomervakantie gedaan
- Vervangen worden; Plafonds, ramen (komt
dubbelglas) en kozijnen, vloerbedekking,
andere zonneschermen, ventilatie in alle

05

Verkiezingen MR

06

Inzicht ouderbijdrage

Voorzitter
secretaris
directeur

07

Schoolbezetting

directeur

lokalen, schilderwerk binnen, natte hoeken
vernieuwd.
- Suggestie vanuit MR om bij het inrichten
van de lokalen (moet in 1 dag) ouders te
betrekken.
Maud Petraeus is gekozen als nieuw lid van de MR.
Ger heeft met de Penningmeester gesproken,
Voorstel; alle financiën gaan via de school lopen,
ook ouderbijdrage. OR gaat dit bespreken.
Is ter kennisgeving aangenomen door MR.
Bezetting/Vacatures 2018-2019:
- Juf Yarah gaat zwangerschapsverlof
invullen van Marjan
- Juf Helene vervangt juf Lonneke, zij gaat
naar een andere school
- Juf Linda gaat naar groep 5, duobaan met
juf Eugenie
- Meneer Toine gaat met pensioen, vacature
voor groep 8 is nog niet ingevuld
- Er zijn extra middelen vanuit het
ministerie vrij gekomen, dit wordt ingezet
om de grote bovenbouwgroepen te
ondersteunen met onderwijsassistenten

08

- Juf Will gaat naar de kleutergroep
- Er wordt nog een RT gezocht
Privacy beleid is veranderd sinds 25 mei 2018
Dit is de verantwoordelijkheid van Inos, zij
communiceren hierover op de site, uit naam van
alle scholen.
Bij de Werft worden nieuwe ouders gevraagd of
zij bezwaar hebben tegen het fotograferen
/filmen van kinderen
Een ouder heeft ooit een FB pagina gemaakt voor
de Werft, dit wordt uitgezocht, de Werft wil
geen FB

GMR
• Notulen GMR

Leren van data

Evelien

09

Notulen Ouderraad 2 en
4 (bijlages)

Voorzitter

10

Nieuwe data voor MR

Er zijn nieuwe medische protocollen, die moeten
vernieuwd worden in de schoolgids
Hoe is de score van de eindcito;
Ligt boven het landelijk gemiddelde.
Zijn er regelementen voor een OR?
Dit moet uitgezocht worden.
de MR acht dit wel wenselijk
Will gaat nieuwe data voorstellen
Etentje donderdag 30 augustus, Het Haagse
Marktje / Princenhagen / vanaf 18.00 uur

11

wvttk

12

Sluiting

Maud; meldt dat het nog de vraag is of zij volgend
schooljaar kan starten in de MR. Dit laat zij zsm
weten.
Lilianne; voorstel om na te denken over vorm van
MR, nu bij de start van een nieuw voorzitterschap
Robert geeft aan dat hij de Werft erg waardeert
om zijn veilige leeromgeving en hij heeft met veel
plezier de MR voorgezeten
Laatste advies van Robert voor MR; blijf vooral op
afstand de zaken op school volgen en ga niet op de
stoel van de directeur zitten.
Robert sluit zijn laatste vergadering om 21.20 uur

Actiepunten vanuit voorgaande MR vergaderingen
Wat
Uitnodigen voorzitter en
penningmeester van de OR t.a.v.
• Financiële Transparantie
• Innen ouderbijdrage
Is er een OR regelement binnen
INOS?

Wie
Frank stelt in een email een uitnodiging
op, om de financiën op orde te stellen

wanneer
Volgende MR vergadering
Is nog niet gebeurd, voor volgende
vergadering

Ger

Volgende MR vergadering

Kiezen van nieuwe voorzitter vanuit
oudergeleding
Vaststellen nieuwe data voor de MR
vergaderingen
Etentje MR bij de start van het
nieuwe schooljaar

MR leden

Volgende MR vergadering

Will stuurt voorstel op, frequentie en
moment aanhouden van afgelopen jaar
Iedereen

Volgende MR vergadering
Op donderdag 30 augustus, bij Eetcafé
Aogse Markt, Haagse Markt 5
Princenhage / vanaf 18.00 uur

