MR vergadering dinsdag 11-4-2017
Afwezig: Saskia en Esther
Nieuw lid: Wouter Struik
Opening 19.35 uur door Sidney
0. Voorstelrondje binnen de MR
a. notulen aangepast en goedgekeurd.
b. Nieuw magazine online gezet door Sanne.
1. Gezonde school
Stuk van Sidney is aangepast.
Marieke verzorgt de poll. In de nieuwsbrief na de meivakantie gaat de poll
opgenomen worden.
2. Passend onderwijs
€55,- is er voor het rekenbeleid. Geen goed beleid dat het door directie en MT zo
vrijblijvend is ingevuld. Het is april en praktisch is er weinig ondernomen. We willen
graag uitleg hoe het komt dat dit beleid een schooljaar vertraging hebben opgelopen.
Ook graag inhoud vanuit directie hoe wij stappen ondernomen hebben om de €40,voor de kleine arrangementen te besteden.
3. Ouderbetrokkenheid
Hoe gaan we dit borgen? Dit bespreken we een volgende keer.
4. Mededelingen van Kees
Mobiele telefoon 
Aanpassingen op de gestelde sancties;
Sanctie 1 Bij een eerste overtreding krijgt de leerling een duidelijke waarschuwing,
ouders worden op de hoogte gebracht. Ook wordt er nogmaals een uitdraai
meegegeven van ons mobiele beleid.
Sanctie 3 De leerkracht stelt ook dan de ouders hiervan op de hoogte (mondeling of
schriftelijk) en wijst zowel het kind als de ouders nogmaals op het gehanteerde
beleid van de school.
Sanctie 4 kan eruit, heeft geen meerwaarde.
Formatie  Het blijft bijzonder hoe onzeker de positie van een Interteacher blijft.
Jammer dat daar niets aan gedaan kan worden.
Ziekteverzuim  Hoe komt het dat de doelstelling van de duinsprong hoger is dan de
doelstelling van SCALA?
5. GMR
Voorzittersoverleg huisvesting Rob
Uitgebreid gesprek gehad over het onderhoud van de school. Er is een budget
beschikbaar. SCALA maakt een plan wat het kost om de scholen op niveau te houden.
De scholen binnen de gemeente Heusden zijn minder onderhouden, dan daarbuiten.
Er is €500.000 nodig voor onderhoud aan de buitenkant van de school. Er is
onenigheid tussen de gemeenteraad en SCALA.
-Wat is ons meerjarenplan? Wat is de staat van onze school? Wanneer zijn we
afgeschreven? Wanneer moeten we denken aan nieuwbouw?
Actiepunt; hoe gaat het verloop van dit punt. We willen graag vorderingen maken.
Directievoering 2.0

Esther is naar dit overleg geweest.
6. OV
Geen vragen
7. Rondvraag
Sidney; Er gaat iets veranderen over de wetgeving van de MR. Sidney zoekt het op.
Rob; toevoeging van agenda punten
Dorothe; kaartjes zijn gestuurd naar collega’s die bevallen zijn.
Agenda tot het einde van het jaar;
o Werkdruk
o Onderhoudsplan
o Risicoanalyse bespreken
o Rekenbeleid €55,- & €40,Agendapunten voor het volgende jaar
o Welke vormen van overleg worden er benut binnen het team, om zo een beeld te
schetsen.
We sluiten de vergadering om 21.04 uur

