MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
NOTULEN
Datum:
Tijd:
Plaats:
Zittingsperiode:

Dinsdag 26 november 2019
20.00 - 22.00 uur
Personeelskamer Morgenzon
43

Aanwezig:

M. van Griensven, P. van Boekel, M. van Grinsven, I. Meuwissen,
J. van Lankveld. L. Gerrits, P. van den Broek, C. Sommerdijk

Gasten:
Afwezig:

1.

W. Manders

20.00u Mededelingen en ingekomen post

2.
Notulen 27 sept 2019
Geen opmerkingen.
3.
MR, GMR, SOR, Directie
GMR: geen mededelingen.
gelden vorige stakingsdag - staat komende GMR vergadering op agenda.
Aanmeldingen cursus MR – onbekend of voldoende aanmeldingen zijn.
Lerarentekort – niet direct probleem voor Optimus op dit moment, enkel calamiteiten kunnen
tot tekort leiden(bv griepgolf).
Fusie met Peelraam wordt uitgewerkt.
MR: geen mededelingen.
Directie: geen mededelingen.
4.
Huishoudelijk reglement
Regelement is bijgewerkt obv huidige afspraken en regels. Nog enkele punten moeten
aangepast worden, oa stuk mbt verkiezingen.
5.
Beleid 2019-2020 (informerend)
Toelichting door C. Sommerdijk op het beleid voor 2019-2020.
We hebben onder meer gezien dat er aandacht is voor álle kinderen op álle niveaus op
school.
Er is gestart met een nieuw programma voor Engelse les in groepen 5-6-7-8.
Leerplein 3-4 is opnieuw ingericht. Leerpleinen 5-6-7-8 volgen nog.
Prognose aantal leerlingen komende jaren bekeken.
Begroting Vlasgaard is gezamenlijk bekeken.
Hier vallen de relatief hoge huisvestigingskosten op. De leden van de MR vragen zich af of
dit ten koste gaat van andere uitgaven. Het is een aandachtspunt en we willen graag verder
kijken wat mogelijkheden zijn om deze kosten te drukken. Dat komt het onderwijs te goede
door meer ruimte voor materialen en/of personeel.

6.
Speerpunten (besluitvormend).
Uitdragen sociaal welzijn op Vlasgaard
Welbevinden is belangrijk
Een eerste voorstel voor een slogan in de trant van:
Elk kind wordt gezien, als school laten we zien dat het hier heel fijn is,….
Doorontwikkeling Zeelandse scholen
7.
Mobiliteitsbeleid
Mobiliteitsbeleid besproken, wordt nog besproken tussen PMR en directie.
-vraag is wie hiermee moet instemmen: heeft PMR instemmingsrecht? – M. van Griensven
checkt
8.
Klusklas
Dit is een voorstel vanuit de MR, dat ook al bij de Vlasgaard als een punt op de agenda
staat. Hierbij zal zeker ook gekeken moeten worden naar kosten van een dergelijke
mogelijkheid en wat het betekent voor het aanbod dat er al is op school.
9.
Stakingen onderwijs
Nieuwe staking voorgesteld eind januari gedurende 2 dagen.
Goede communicatie is belangrijk, zichtbaarheid is misschien een goed idee.
10.
Politieke partijen 7/8 - presentaties aan MR?
Standpunten van de partijen worden door P. van den Broek verzameld en aangeleverd.
11.
Voortgang werkverdelingsplan
De PMR heeft bij elkaar gezeten om te bespreken hoe het tijdspad wordt uitgezet om het
team mee te nemen in het werkverdelingsplan.
Wordt aan gewerkt, staat op elke agenda van studiedagen, PMR bekijkt dit ook
verder, evt ook andere leerkrachten betrekken om hierop actie te nemen.
12.
Rondvraag
Er is een mail gestuurd naar de GMR betreffende de beginnerscursus MR – het is nog niet
bekend of deze cursus zal doorgaan.
13.

Sluiting 22.15u

Data vergaderingen 2019-2020
donderdag 26 september
dinsdag 29 oktober
dinsdag 26 november
dinsdag 14 februari
woensdag 19 januari
dinsdag 24 maart
woensdag 13 mei
donderdag 18 juni
(18.00u vergadering en afsluitend etentje)

