MR notulen 28 mei 2019
Aanwezig: Su, Mo, Ha, Mi, Ne, Si
Afwezig: Ta
Actiepunten van vorige keer:
- De notulen blijken niet op de website te staan, Si gaat hier achteraan.
- Het dikke boek van AOB over MR is binnen. De pocketversie zal niet aangeschaft worden.
Actiepunten
- Si checkt bij Le of de notulen van de vorige keer op de site staan en zorgt ervoor dat dit
alsnog gebeurt.
- Reglement Medezeggeschapsraad van PROO aanpassen, dit doen Mi en Mo
- Groot onderhoud. Er is van alles gaande, het wordt uitgezocht, maar er zijn nog geen
concrete antwoorden.
- Si en Mo inventariseren wat teamleden zouden willen aan ondersteunend materiaal
betaald van de schoolreserves. Idee wordt geopperd om met cito oefenmateriaal te gaan
werken.
- In de om-de-week-brief van 7 juni zal een oproep voor een plek in de OMR zetten. Dit
regelt Su.
Schoolklimaat en Veiligheid
De directrice is druk bezig met het realiseren van verbetering van het klimaat in de scholen
van Het Gebouw. Op dit moment is er helaas nog geen duidelijkheid of concrete plannen.
Voor wat betreft de veiligheid van het schoolplein; de werkgroep komt op 17 juni samen en
dan zal er een plan opgesteld worden en gekeken worden hoeveel gelden er uit de
gemeente beschikbaar worden gesteld. We wachten dit jaar af en zullen in september actie
ondernemen als we dan nog niets hebben gehoord.
Buitenspeelgoed
Er is voor elke groep buitenspeelmateriaal aangeschaft. Dit is met de hulp van de leerlingen
van de leerlingenraad geregeld.
Koersplan PROO

Er wordt gesproken over de plannen voor de missie en de visie. Er wordt opgemerkt dat de
Viersprong bekend lijkt te staan om kinderen met gedragsproblemen. Identiteit en
eigenaarschap zijn dingen die voor de Viersprong heel belangrijk zijn en goed uitgedacht en
uitgewerkt zullen moeten worden.
Standaard mededelingen
- Er is een overleg geweest over de nieuwe invulling voor de RvR foundation. Het plan zal in
de schoolteams besproken worden. De directies en afgevaardigde leerkrachten zijn positief.
Het idee is dat er vaste coördinatoren en stagiaires in school komen die zullen helpen bij
activiteiten in school. Op deze manier zijn er steeds vaste gezichten in de school. Tijdens de
lesvrije week wordt dit met het team besproken.
Komend schooljaar blijft het overblijf hetzelfde, namelijk 50,00 euro. Het streven is om dit zo
te houden in de jaren daarna.
- Werkverdelingsplan wordt binnenkort besproken en de PMR moet dit goedkeuren.
Formatie
De formatie is rond. Su laat het zien en licht toe.
Jaarkalender/ Studiedagen
Su laat de jaarplanning zien en licht toe. De ouders zullen het overzicht voor de
zomervakantie krijgen.
De oudergeleding stemt in met de jaarkalender.
Koningsspelen evaluatie
De koningsspelen waren dit jaar gescheiden van de Springplank en de Singel. De kleuters
spelen nog wel samen op het plein bij de Spelen. Op het plein zijn vervelende dingen gezegd
door ouders tegen andere ouders en tegen kinderen.
Volgend jaar zullen de scholen hun eigen ouders indelen met groepjes.
Versterking MR
Er is een behoefte om de MR uit te breiden wat betreft oudergeleding. In het reglement
staat dat er een even aantal ouders-personeel moet zijn.
Volgende vergadering
- Inzage methode Seksuele voorlichting

