Notulen
Medezeggenschapsraad
PCBS Willem van Oranje
maandag 11 november 2019
aanwezig:

oudergeleding
personeelsgeleding
directie

Ehscha Ahmed
Gülcan Şahin
Mieke Groen (voorzitter/secretaris; notulist)
Sandra de Vette

1 Opening
2 MR-zaken
▪ Notulen 16 september 2019
Notulen d.d. 16 september 2019 worden goedgekeurd en vastgesteld.
Ten aanzien van actiepunten:
- buurt-/verkeersveiligheid: plv. wijkagent is op bezoek geweest > advies:
- melding(en) doen van verkeersonveiligheid bij gemeente (evt. uitnodigen);
- overlast in buurt melden bij betreffend centrum en evt. bezwaar maken bij
bekend worden van bestemming andere wijkcentra [actie: Gülcan];
- school T-shirts voor schoolevenementen: Gülcan heeft voorstel voor 150
T-shirts > € 10,=/shirt, bij logo drukkerij op mouw € 5,85/shirt en evt. 2e sponsoring (groot logo op rugzijde) gratis (!) [wordt vervolgd: Gülcan].
▪ Werving MR-leden
- 2e personeelslid (PMR): punt blijft op de agenda.
- 3e ouder (OMR): oproep MR-verkiezingen voor lid oudergeleding i.v.m. aflopen termijn Ehscha in januari in Oranjenieuws (Ehscha zal zich herkiesbaar
stellen); actie volgende vergadering [actie: Mieke].

3 Directiezaken
▪ Personeelszaken
- tot 1 december is groep 1/2 gesplitst met aanname van Margreet Versluis;
helaas tot nu toe verder niet gereageerd op vacature; er wordt nagedacht
over bezetting om groep blijvend te splitsen;
- op 6 november heeft personeel meegedaan aan de landelijke stakingsdag
(Rotterdam): grote zorgen rondom het lerarentekort dat komende jaren heel
groot dreigt te worden m.n. in de grote steden.
▪

Beleidszaken
- verzuimprotocol is vorig schooljaar aangescherpt en geborgd; wordt alsnog
ter kennisgeving aan oudergeleding toegezonden [actie: Mieke].
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4 Schoolzaken
▪ Werkdrukakkoord
Werkdrukplan 2019/2020 wordt nader uitgewerkt (o.a. werkdrukverlichting in
drukkere maanden en voorstel voor methodegebonden leerlingadministratie
in Esis)... wordt vervolgd [actie: Sandra].
▪ ICT
Wifi-aansluiting wordt in december aangelegd, waarna chromebooks kunnen
worden aangeschaft.
Half januari moeten computers draaien op Windows 10, welke omzetting waarschijnlijk problemen zal geven bij een groot aantal verouderde computers...
▪

Ouderhulp
Lancering ouderhulpformulier heeft slechts enkele formulieren opgeleverd...

5 Rondvraag
▪ Mieke: steeds vaker te grote traktaties voor verjaardagen (meer ongezonde
versnaperingen tegelijk), terwijl traktatiebeleid ‘Eén is genoeg, klein is oké’.
Kost veel onderwijstijd, is niet de bedoeling; Sandra zal stukje in Oranjenieuws
plaatsen [actie: Sandra].

6 Sluiting
Volgende vergadering: 6 januari 2020
MR/MG-121119

Actiepunten
▪
▪
▪
▪
▪
▪

wijkagent uitnodigen i.v.m. buurt-/verkeersveiligheid > Sandra/Joke
oproep kandidaten OMR (evt. verkiezingen) > Mieke (januari 2020)
definitief verzuimprotocol naar OMR > Mieke
melding (+ evt. uitnodiging) verkeersonveiligheid bij gemeente > Gülcan
melding buurtonveiligheid bij betreffend opvangcentrum > Gülcan
150 school T-shirts voor schoolevenementen (offerte) > Gülcan

Besluitenlijst 2018/2019
▪

2e lid personeelsgeleding vanaf schooljaar 2018/2019, uitgesteld
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