Notulen MR, maandag 4 februari 2019, locatie Wibautlaan 46
Notulist

:

Nathalie

Aanwezig

:

Marcel, Thijs, Nathalie, Fleur, Marie-Jose, Michel, Danielle,
Tim, Andre en Betty

Afwezig

:

Joy Ellen

19.30 zonder directie:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen 12-11-2018
4. School Ondersteunings Profiel Piet Hein
5. Meerjaren Investerings Plan (MIP)
6. Vanuit GMR
20.00 met directie:
1. Notulen 12-11-2018
•

Paar kleine aanpassingen worden verwerkt

2. Mededelingen directie
•

Lerarentekort stakingsactie begin februari. Piet Hein ondersteunt de actie maar
OBS Piet Hein doet niet mee aan deze actie. Tekort in de regio wordt nog
schrijnender. Michel beraadt zich nog op de landelijke stakingsdag 15 maart. Staken
is een recht van de leerkracht.

•

Nieuwbouw vordert gestaag en verloopt volgens planning. Verhuizing zal in de
zomervakantie 2020-2021 plaatsvinden.

•

Het aantal aanmeldingen voor volgend schooljaar is vooralsnog laag.

•

Klassenouderoverleg terugkoppeling: vragen over de schoonmaak heeft Michel
opgepakt met schoonmaakbedrijf, verzoek om mindfulness toe te passen in het
onderwijsleerproces en verzoek om tijdens de CITO periode de cijfers niet open te
zetten voor ouders. Michel zoekt uit of parnassys tijdelijk technisch dichtgezet kan
worden. Er wordt nog bekeken of er draagvlak voor is.

3. Personele situatie
•

De vacature voor intern begeleider is vervuld.

•

Zwangerschapsverlof vervanging is niet gelukt. Een aantal taken is onderling
herverdeeld waardoor toch een oplossing is gevonden voor de klas.

4. School Ondersteunings Profiel Piet Hein
•

Het School Ondersteunings Profiel is aangevuld en nieuwe inzichten zijn
toegevoegd. De MR stelt vragen over toepassing, budget en of toereikend.

5. Meerjaren Investerings Plan (MIP)
•

Michel legt uit dat rekening is gehouden met de nieuwbouw. En dat budget passend
is voor alle benodigdheden komende jaren.

•

MR stelt vragen over verbetering klimrekken onderbouw voor de nieuwbouw -->
Michel is daarover in gesprek met de gemeente

6. Vanuit GMR
•

Personeelsgeleding van de MR Piet Hein gaat aan de slag met het professioneel
statuut.

7. Agenda 25-3-2019
•

Punten worden door Tim verwerkt.

8. Afscheid Thijs en Nathalie
•

Marie-Jose en Fleur geven aan graag aan de slag te gaan met MR. Daarmee dragen
Thijs en Nathalie hun rol over.

9. Rondvraag en sluiting
•

Checken actualiteit website --> actie allen, agenderen volgende keer

•

Digiduif is overgenomen door social schools. Dit leidt tot vragen van ouders -->
Michel is dit al aan het uitzoeken

Volgende notulist: Daniëlle

