Notulen MR vergadering 5 Juni 2018
Agenda:
1. Notulen vorige vergadering
2. Protocol: niet samenwonende ouders
3. Schoolgids
4. Scholing leerkrachten
5. Notulen GMR
6. Samenwerking Wij-Land scholen,
7. Werkplekadvies medewerkers (RI&E)
8. Nieuwe privacy wet AVG
9. Profiel Directeur
10. W.v.t.t.k.
11. Rondvraag
Aanwezig: Brenda, Menno, Ank, Chantal en Peter
1. Notulen vorige vergadering:
-Vluchtprotocol: Nog een BHV-hesje regelen voor Karin (actie Peter). Sleutel
verzamelpunt blijft in Bureau Ank. Karin dit nog doorgeven (actie Ank)
-Opbrengst sponsoractie Brede school Middenmeer: De opbrengst zit in een
overkoepelend potje wat word beheerd door de
Penningmeester. Penningmeester van de ouderraad Titus.
-Overzicht aftreden MR leden: Nogmaals nagevraagd maar nog niet aangeleverd
gekregen van Eva. Aan blijven herinneren (actie Brenda)
-Brede School overleg v/d 3 MR’s: Actie Brenda om leden te achterhalen:
Wegwijzer bekend, Titus nog niet kunnen achterhalen. Blijft actie. (actie Brenda)
-Verkeersveiligheid: Brief is nog niet opgemaakt. Het blijft lastig om te bepalen
wat er precies in moet komen te staan. De vraag is ook of we dat niet beter als
brede school samen kunnen oppakken. Peter heeft de vraag ook gekregen om
gezamenlijk als brede school naar de verkeersveiligheid te kijken. 20 juni staat er
een gesprek gepland met de ambtenaar van de gemeente. (actie Peter)
-Vakantie rooster 2018/2019: Getekend en retour naar Directeur.
- Schoolfruit: Aanvraag schoolfruit staat gepland voor begin Sept. Wordt
geagendeerd voor de nieuwe Directeur.
2. Protocol Niet samenwonende ouders
Protocol is bladzijde voor bladzijde doorgenomen en onze op en of aanmerkingen
als ook spelfouten zijn doorgegeven aan directeur ter verbetering. Na
verbetering/aanvulling is protocol goedgekeurd. Formulier dat bij protocol hoort
ter invulling door de bevoegde ouder wordt voortaan meegegeven bij intake
formulieren.

3. Schoolgids
Nog in de maak. Puntjes moeten nog op de “I”gezet worden. Voor de volgende
vergadering is hij klaar.
4.Scholing Leerkrachten
-met sprongen vooruit
-Rots en water Autisme
-traject aansluiting groep 2/3
-Master leren en innoveren (beurs geen kosten voor de school)
Alles is passend binnen de begroting.
5. Notulen GMR
Notulen besproken. Geen acties.
Wel kwam de vraag naar voren waar we verschillende verslagen kunnen opslaan.
(actie: Stephan vragen map aan te maken via de schoolcomputer voor opslag van
digitale MR/GMR stukken.
6. Samenwerking Wij-land scholen
Samenvoeging/samenwerking voorlopig van de baan. Er is op dit moment een te
groot cultuur verschil tussen de beide stichtingen.
7. Werkplekadvies medewerkers (RI&E)
Er is een opdracht gegeven tot advies over de werkhouding/werkplek van
medewerkers. Kosten 540,- Hiervoor wordt er 20 min per werknemer gekeken
naar werkplek en werkhouding en volgt er een advies.
8. Nieuwe privacy wet AVG
Surplus breed is er iemand aangesteld. Een AVG functionaris. Deze functionaris is
er om te kijken als ook te beschrijven wat de wet betekend binnen de organisatie
en wat dit inhoud op de werkvloer. Beleid moet nog worden vastgesteld.
9. Profiel nieuwe Directeur
Profiel nieuwe Directeur is gestuurd naar Jose Vosbergen. Er zal nog een klikgesprek gepland gaan worden met team en leden van de MR met de sollicitatie
kandidaat.
Tijdspad en planning navragen bij Jose Vosbergen. (actie Brenda)
10. W.v.t.t.k.
Brenda: zorgen/geruchten rondom vernieuwing schoolplein.

Peter verteld dat er verder nog niets is aanbesteed. Er zijn 3 partijen gevraagd een
opzet te maken.
De leerlingen raden van de 3 scholen zijn meegenomen in de gesprekken met de 3
aanbieders.
Het streven is aan het einde van het schooljaar een aanbieder te kiezen.
6000,- budget van sponsorloop met het budget van het midzomerfeest zal
ongeveer
Overige budget via subsidie proberen te bekostigen. Er worden vrijwilligers onder
de ouders gevraagd om hier zich in te verdiepen en zich hier hard voor te maken.
Peter: Er is contact geweest met de volkstuin vereniging. Zij willen een halve tuin
ter beschikking stellen. Helft voor de Titus en Helft voor de Peppel. Uitwerking
volgt.
11.Rondvraag
Menno: gelezen stuk over investering Microsoft in Surplus (Hollands Kroon)

