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Notulen MR-vergadering
22 januari 2020, Lupinestraat
Aanwezig: Joost Mom (voorzitter), Bea Klijn Velderman en Andrieke Bruggeman (MT), Jozina
van den Berg, Pieter Brink, Nienke Veen, Joost Mom, Bas van Meegen, Toy Hertogh, Wendy
Wijnands (notulist)
Afwezig: Patrick Cobussen, Marjan Wassink (voor een deel), Roelof Kremer

1. Welkom
2. Vaststellen notulen vorige vergadering
Notulen zijn vastgesteld.
3. Update nieuwbouw
Vorige week is er een gesprek geweest. Meander heeft zich teruggetrokken, waarom is niet
helemaal duidelijk. Er is wel duidelijk dat er alleen maar industrie komt en geen woningen.
Wellicht heeft het daarmee te maken.
4. Onderwijsvernieuwing
Hierover kan nu weinig gezegd worden.
5. Schoolplan
Ook dit punt is nu moeilijk te bespreken i.v.m. de afwezigheid van Roelof.
6. GMR
Niet besproken.
7. Openstaande vacatures / formatie
Het is de wens van de MR om eerder betrokken te worden bij de formatie. Ook leerkrachten
mogen hier eerder in meegenomen worden. Er is afgelopen schooljaar ook veel
onduidelijkheid geweest over de besteding van de werkdrukgelden. Hierover zouden wij ook
meer openheid over willen.
8. ‘Spoorboekje’
Dit punt schuift door naar de volgende vergadering i.v.m. afwezigheid Patrick.
9. Kinderwijkraad
De mevrouw van deze organisatie is gemaild. In principe zou zij de volgende vergadering
aanschuiven om informatie te geven. Er wordt nog even gekeken of dit praktisch is, wordt
vervolgd.
10. Ingekomen post
Weinig ingekomen post, een kleine folder en 2 MR-magazines.
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11. MR-cursussen
MR-leden die een cursus willen volgen kunnen aansluiten bij een cursus die elders gegeven
wordt of er komt iemand op locatie maar de kosten hiervan zullen uiteraard wel hoger zijn.
Misschien kan er binnen Fluenta geïnventariseerd worden of er meer MR-leden zijn die een
cursus willen volgen. Bas pakt dit op.
12. Teaminfo
Kon.: * Er is een nieuwe collega begonnen, voor Doortje.
Jul.:
* Kirsten is iets eerder met verlof, ze doet althans andere taken binnen de school.
Lup.: * Er zijn 2 nieuwe collega’s begonnen, in de 3e kleutergroep.
13. WVTTK
* Op de school van de vrouw van Pieter gaan de schoolmeubels weg, deze meubels zijn qua
kwaliteit veel beter dan de huidige meubels op de Julianaweg. De school moet zelf de kosten
van het vervoer regelen. Roelof heeft de kosten hiervan goedgekeurd. (Voor info zie notulen
26-11-‘19, punt 3: Update nieuwbouw). Dit gaat allemaal geregeld worden. De school krijgt
dus betere meubels, in afwachting van de evt. verhuizing naar de nieuwe school.

VOLGENDE VERGADERING:

Wat?
MR-cursus regelen

DINSDAG 3 MAART, LUPINESTRAAT 19.30 UUR.

Wie?
Bas

Wanneer?

