MR vergadering
dag:
maandag

Datum:
12 april

Tijd:
19.30 uur

Voorz.:
Anne

Notulist:
Anique

Aanwezig: Anne,Michiel, Wouter, Ellen,Maike, Marga , Fije en Anique
Mededelingen (vragen)/post:
-

Notulen vorige vergadering:
-

Anne: terugkoppeling contact met de oudervereniging.
Anne/Michiel: is er contact geweest met de oudervereniging i.v.m. bijdrage aan uitleensysteem?

Punt

Onderwerp:

1

Vervanging Peter

Tijd
(min.):

Wie:
Fije Hooglandt

Discussie/Besluitvormend/
Informerend
Informerend/discussie

We bespreken met Fije hoe de vervanging van Peter er na de zomervakantie uit gaat zien.
Er is nog geen duidelijkheid over hoe het verder gaat met Peter.. Er komt voor de zomer een
belastbaarheidsonderzoek.
Volgend jaar blijft Marga anderhalve dag als bovenschools directeur betrokken bij de BMS. Fije geeft aan
dat er binnen TP gezocht gaat worden naar een locatiedirecteur ter aanvulling van Marga. De
leerkrachten van de MR en de ouders van de MR geven aan dat we het zeer belangrijk vinden dat dit
iemand wordt gezocht met affiniteit met Montessori en de bereidheid om de Montessori opleiding te
gaan volgen, we hechten hier groot belang aan. Fije spreekt uit dat ze zich geen zorgen maakt over de
bestedendiging van het Montessori onderwijs binnen de BMS. De lerarengeleding maakt zich hier wel
zorgen over.
Marga vindt het belangrijk dat het iemand is waarmee zij goed kan opschieten. Ook belangrijk dat er
continuïteit is.
Er wordt binnen afzienbare tijd gezocht naar 3 kandidaten waarmee we in gesprek gaan , Michiel geeft
aan dat er bij geen geschikte kandidaat ook weer gedacht kan worden aan een interim. Dit zou betekenen
dat we meer tijd hebben om een geschikte kandidaat te vinden. Als er ergens urgentie en ruimte zou
moeten zijn om de bruidsschat van de BMS (positief vermogen bij fusie – volgens fusieafspraak te
besteden aan de BMS red.) in te zetten voor de continuiteit van de BMS dan is het deze situatie wel.
Anique geeft zich alvast op om bij deze gesprekken aanwezig te zijn, Anne ook. Daarnaast komt er
iemand van het BCT bij ( Monique) en natuurlijk ook Marga. Fije gaat hoofd personeelszaken vragen om

bepaalde mensen te polsen. De MR gaat input geven . We horen van Fije over het tijdsbestek waarin dit
alles gaat plaatsvinden, in elk geval voor de zomer.

2

Evaluatie Fusie Effect Rapportage

Fije Hooglandt

Informerend

TP zou met vorig bestuur nog een afronding hebben maar dat gaat steeds niet door. Marga vertelt over
veel dingen die goed gaan.
Een zaak die na de zomer geregeld gaat worden is de overstap van Parro naar Social Schools, waar alle
scholen van TP mee werken.
Michiel wil meer inzicht in de fusie effectrapportage,we gaan er nu te snel doorheen.
Marga zal de hoofdpunten uit deze rapportage op papier zetten en naar de MR sturen, voor de
zomervakantie. De volgende rapportage komt dan in december.
Op 14 juni komen we hierop terug.

3

Update lopende zaken en
ontwikkelingen/maatregelen
rondom Coronavirus

Marga

Informerend

Tot nu toe maar 2 klassen in quarantaine. Marga is erg blij dat ouders zo goed meewerken bij laten
testen.van hun kind. Vanaf 8-2 hebben wij als team hoofdzakelijk digitale bijeenkomsten.
Lopende zaken:
binnen het team zal er komend jaar weinig verschuiven. Er zijn FG, flitsbezoeken, Fije is komen kijken, de
zieke/afwezige leerkrachten zijn met af en toe een hapering weer terug .
Het speelterrein achter moet nog goedgekeurd worden, wachten we nog op.
Lekkage geweest, alle dakgoten zijn schoongemaakt.
Spellingresultaten omhoog, spellingcommissie is druk bezig. Ook commissie rekenen en commissie
soc.emo ontwikkeling is druk bezig met o.a. rekenkast en nieuwe methode soc-emotioneel.
Er komt een brief naar ouders over buitenlandse reizen en het gevolg hiervan.
Het meubilair van twee klassen moet nu snel geregeld worden, de situatie is nijpend. Marga gaat er
achteraan.
4

Update verzoek wijziging
verkeerssituatie

Marga

Informerend

Bespreken bezoek gemeente. Wat binnen aantal weken zeer waarschijnlijk gerealiseerd gaat worden is
eenrichtingsverkeer in Vosmaerlaan. Daarnaast verzoek om zebrapad bij Brediusweg, dat gaat veel langer
duren. Gemeente gaat draagvlak bij buurt onderzoeken.

5

Zorgplan (SOP)
samenwerkingsverband

Allen

Discussie

Maike heeft wat aanmerkingen die ze naar Marga gaat mailen,
De PMR geeft aan dat we niet begrijpen hoe het zit met Vita. Er is ons vorig jaar verteld dat Vita na haar
zwangerschapsverlof als Ib-er zal gaan werken , hierbij begeleidt door Anjetta. Waarom gebeurt dit niet?
Marga geeft aan dat er over gesproken wordt bij de nieuwe formatie naar de zomer.
Wouter ziet graag in het SOP opgenomen dat de BMS rekening houdt met bv kinderen met een
spierziekte. Wisseling van lokalen is dan mogelijk.Wouter vindt dit een goede zaak.
MR moet SOP gaan goedkeuren.

6

Extra gelden leerlingen met
achterstanden

Allen

Discussie

Hoe gaan de extra gelden ingezet worden? Zie bijlage doorgestuurd door Marga.
Er is nog heel veel onduidelijk. Vanuit TP wordt nu bijvoorbeeld gedacht aan het opleiden van mensen
voor in de klas. MR heeft instemmingsrecht, Marga houdt ons op de hoogte.

Overlegvergadering MR (zonder directrice/bestuur)
Punt

Onderwerp:

1

Informatie klachtenregeling

Tijd
(min.):

Wie:
Allen

Discussie/Besluitvormend/
Informerend
Discussie

Dit schuiven we door naar de volgende vergadering , Maike stuurt mailtje van Marga door

MR (Medezeggenschapsraad) vergaderingen schooljaar 2020-2021:
Van 19.30-21.00 uur:

Datum:
Maandag 14 september 2020
Maandag 19 oktober 2020
Maandag 9 november 2020
Maandag 7 december 2020
Maandag 25 januari 2021
Maandag 1 maart 2021
Maandag 12 april 2021
Maandag 14 juni 2021

Notulist:
Maike
Anique
Michiel
Ellen
Wouter
Maike
Anique
Michiel

