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Verslag
Opening / Mededelingen
18:39 opent Björn de vergadering

Actie

De volgende mededelingen komen van de GMR:
Jenny zit in de GMR. De structuur gaat veranderen. Vanuit elk OT 1 ouder en 1 leerkracht.
Er dienen vanuit de MR korte lijnen te worden onderhouden met de GMR. Januari 2020 gaat
de sollicitatieprocedure starten. De opzet van deze procedure is niet bekend bij het Team.
Wie zit er bijvoorbeeld in de beoordelingscommissie, etc.
Team vraagt na aan Jenny wat er loopt….
E-learning: is niet meer verplicht. Leerkrachten kunnen hun eigen cursussen aangeven die ze
willen volgen.
Schoonmaak; CvB zoekt dit verder uit.
Oplaadkast wordt op een aparte groep geplaatst. Nu klapt de zekering er regelmatig uit en
komt een deel van lokaal zonder stroom te zitten.

2.
3.

4.

5.

Kevin vraagt of een initiatief kan worden opgezet om het schoolbord te vervangen van het
schoolbord.
Notulen / Actiepunten
Vorig verslag is geaccepteerd en kan op de site worden geplaatst.
Brandalarm
Het systeem is vervangen en werkt uitstekend, het alarm is zelfs buiten de school hoorbaar.
Actie na 3 jaar eindelijk opgelost.
Vervanging Karin Tankink
Hans Wossink. is uitgenodigd om kennis te maken met de MR. Hans is de huidige directeur
van de Diekmaat. Hans zal OT1 ondersteunen en daar waar nodig een klankbord zijn voor
Heidi en Wim Onis. Een deel van de taken van Karin zijn verdeeld onder de locatie
coördinatoren en Hans. Hans wordt hiervoor 1dag in de week beschikbaar gemaakt.
In principe is de insteek dat dit voor een jaar is.
MR oudergeleding geeft aan dat ze het gaan monitoren of deze oplossing werkt en de
werkdruk bij de locatie coördinator niet te groot wordt. Immers Karin Tankink was voor
4dagen beschikbaar nu is Hans dat maar voor 1 en de overige taken worden door Wim en
Heidi opgepakt.
Frank Schreiber ondersteund het CvB met invulling van de toekomstig organisatie van
Oponoa
Schoolgids
De schoolgids is door de MR getoetst en de nieuwste versie staat op de site.
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Verslag
10 minuten gesprekken
Afgelopen school jaar waren er 6 momenten dat ouders konden intekenen voor een 10
minuten gesprek. Het Team wil daar verandering in brengen in het huidige schooljaar. Dit zal
starten met een pilot en wordt toegelicht in de ouderavond.
Er worden straks 2 weken in het schooljaar gepland waarbij de ouders gedurende 1 hele
week een moment met de leekracht kunnen prikken van 15:00 tot 18:00
Een eventueel 3e moment is facultatief.
Als de pilot goed bevalt gaat gekeken worden of het kind hier ook bij betrokken wordt.
Aan het einde van het jaar zal dit geëvalueerd worden.
MR vraag of mogelijk is om een uur langer te doen. Om beide ouders de mogelijkheid te
bieden om samen te komen. Team wil het eerst uitproberen voordat aanpassingen worden
doorgevoerd..
Verkiezingen MR
Voor Jaap is de eerste termijn van 3 jaar afgelopen, Jaap stelt zich weer herkiesbaar voor de
volgende 3 periodes, Als er geen kandidaten zijn blijft Jaap in de MR.
Aan Heidi vragen of er een stuk hiervoor in de nieuwsbrief kan worden opgenomen.

Actie

Heidi

WVTTK
Hans geeft aan dat HEVO binnen Borculo alle scholen bouwkundig heeft geïnventariseerd.
Michel wil graag weten hoe staat het met de nieuwbouw in Borculo? Is er al zicht op een
nieuwe locatie?
Het meubilair in de school is aan vervanging toe. MR gaat inventariseren wat de staat is,
wanneer deze zijn aangeschaft en wanneer deze vervangen dienen te worden.

Björn

Hygiëne in de school blijft een aandachtspunt. Leerkrachten zijn ontevreden over

13.

Subsidievoorwaarden bekijken binnen stichting fonds2013. Voor evt aanschaf bijzonder
lesmateriaal en schoolpleinattributen
Rondvraag

Jaap

Karin
Volgende data nog doorgeven
directie@sbodiekmaat.nl
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