MR-vergadering 30-10-2018
Aanwezig: Arthur, Monique, Sander, Yvonne (Remko sluit later aan)
Notulist: Sander

Post
Geen post

Rondvraag
Geen mededelingen of vragen

GMR (Arthur)
1. GMR heeft ingestemd met het nieuwe privacybeleid, het protocol
informatiebeveiliging en de risico-analyse. Voorstellen over wat er moet worden
opgenomen in de schoolgids moeten op MR-niveau worden besproken.
2. Wijzigingen voor GMR. Veel veranderingen. Er is een MR-cursus voor beginners
gepland op 3 december, Sander en Arthur nemen deel.
3. Volgende week is er weer een GMR-vergadering met de Raad van Toezicht. Vanuit
de GMR kan er een nieuw lid worden voorgedragen.
4. Er is informatie verleend over goed werkgeverschap en digitaliseren van
personeelsdossiers. Cosmo wordt vervangen door een nieuw systeem, maar de
uitwerking hiervan is nog niet afgerond.

Jaarverslagen
De jaarverslagen voor de Medezeggenschapsraad worden nog door Arthur gemaakt.

Vanuit de directie (Remko)
1. Jaarverslag 2017-2018 - Op wat schoonheidsfoutjes na is de MR akkoord met het
verslag.
2. Schoolplein - De vernieuwing van het schoolplein ligt even stil. De begroeiing wordt
wel aangepakt en er komt een klein hekje om te voorkomen dat honden poepen bij
de speeltoestellen. Met betrekking tot de planten wordt gewacht tot het wat minder
droog is.
Er wordt gekeken of de rest van de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door
een bedrijf.
Er komen borden met het nieuwe logo om de school herkenbaarder te maken.

3. Evaluatie continurooster - Een echte evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden.
Kinderen blijven wel rustiger op school ten opzichte van de vorige situatie. Voor de
docenten is de korte pauze wel lastig, maar er wordt wel gepoogd dit op te vangen.
Het eten op school gaat wel goed, kinderen eten goed door. Er worden wel
regelmatig lekkere dingen (bijvoorbeeld snoep) meegegeven. Remko neemt dit nog
eens op in het Boomblad.
Het nieuwe rooster went wel snel en na het stil eten kiezen docenten er voor om voor
te lezen.

