Notulen MZR 14-02-2017
Aanwezig: Kika, Marianne, Wilna, Yvette, Nora, Arianne, Helen

Vergaderpunt

Actielijst

A. Financieel boekjaar 2016
Er is nog niets aangeleverd -> dit punt wordt door geschoven naar de volgende vergadering

B. Bezetting 2017-2018
Naar alle waarschijnlijkheid zullen wij rond de 190 leerlingen zitten op 1 oktober. Hierdoor
hebben we recht op 8 groepen en kunnen Maaike en Carolina bij ons op school blijven voor
de ondersteuning. Helaas door de opbouw van de groepen hebben we wel een keuze te
maken in hoe we de 8 groepen gaan inzetten. We hebben vacature ruimte in de OB (4
dagen) en de BB (5 dagen).
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Bij keuze 1, hebben we dus op 1 oktober al hele volle groepen.
Bij keuze 2, moeten we 4 groepen samen voegen en creëren wij hele volle groepen in de
MB/BB
C. 3de kleuterklas
Omdat wij dit jaar van 165 (1 oktober 2016) naar 190 lln. (1 oktober 2017) groeien en die
groei nu al merken in de onderbouw, hebben wij een aanvraag gedaan op groeitelling bij
het bestuur. Deze is ons toegezegd, maar op dit moment is er slechts 1 persoon boventallig
en die moet als eerste herplaatst worden. Er zijn geen andere mensen beschikbaar.
Op het moment dat wij akkoord gaan met deze persoon komt hij automatisch vast in onze
formatie en hebben wij geen vacatureruimte meer in de OB. Wij kunnen dan dus niet zelf
kiezen welke talenten wij aantrekken en inzetten in de OB.
Wij willen deze persoon wel plaatsen tot de zomervakantie maar alleen onder voorwaarde
dat hij na de zomervakantie niet vast in onze formatie zit.

D. Sociaal veiligheidsplan
Het Sociaal Veiligheidsplan wordt rond gestuurd en wordt de volgende vergadering
besproken. De goedkeuring van de MR is daarvoor nodig.

E. Inspectie 28 maart 2017
Dinsdag 28 maart verwachten wij de inspectie bij ons op school.
Er zijn verschillende mensen nodig die daarmee in gesprek willen gaan. Een aantal
leerkrachten, kinderen en ouders. Kinderen uit de leerlingenraad gaan. Leerkrachten wordt
nog gevraagd. Ouders uit MR? Kika geeft aan wel te willen. Yvette kan niet. Nora kijkt nog
even of ze kan.
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F. Boekverslagen
In het teamoverleg is besloten dat we de volgende activiteiten gaan doen in genoemde
groepen;
Boekbespreking : groep 5 t/m 8.
Werkstuk
groep 5 : Muurkrant
groep 6 : PowerPoint
groep 7 : Mindmap
groep 8 : Prezi en vrije keuze
Krantenverslag : groep 8

G. Rondvraag
Kika: Patricia vraagt of het mogelijk is dat er voor de kinderen die alle diploma’s al hebben
iets geregeld kan worden, een certificaat bijvoorbeeld. Anders krijgen zij nooit iets.
En verder, vanuit een andere ouder, of erop gelet kan worden dat er geen punaises
rondzwerven op de grond bij de kleuters.
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