Notulen
Medezeggenschapsraad
PCBS Willem van Oranje
maandag 6 januari 2020
aanwezig:

oudergeleding
personeelsgeleding
directie

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

1 Opening
2 MR-zaken
▪ Notulen 11 november 2019
Notulen d.d. 11 november 2019 worden goedgekeurd en vastgesteld.
Ten aanzien van eerdere actiepunten:
- buurt-/verkeersveiligheid:
- overlast in buurt melden bij contactpersoon GGZ-instelling (via Sandra);
- nieuwe wijkagent Maurice Schnitker (per 1 januari 2020) uitnodigen en
verkeersonveiligheid bespreken [actie: Sandra > Joke];
- school T-shirts voor schoolevenementen: voorstel 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): Sandra is met 2e personeelslid in gesprek;
- 3e ouder (OMR): oproep MR-verkiezingen in Oranjenieuws voor lid oudergeleding i.v.m. aflopen termijn Ehscha (Ehscha zal zich herkiesbaar stellen);
verkiezingen pas dateren als zich evt. kandida(a)t(en) heeft/hebben gemeld (in oproep toevoegen: bij aanmelding volgt eerst informatief gesprek
met Sandra) [actie: Mieke > Sandra > Marlies].

3 Directiezaken
▪ Personeelszaken
Per 1 maart 2020 zal Kalifa Arrindell (groep 3/4) onze school verlaten i.v.m.
betrekking dichter bij huis; over invulling van deze vacature wordt intern nagedacht en gesproken.
▪

Beleidszaken
Vrijwillige ouderbijdrage: Tweede Kamer heeft ingestemd met wetswijziging om
vrijwillige ouderbijdrage echt vrijwillig te laten zijn, zodat kinderen niet meer geweigerd mogen worden mee te gaan op schoolreis als er niet is betaald...
wordt waarschijnlijk financieel aandachtspunt (wellicht vrijwillige schoolreis?).
1

▪

Dagprogrammering
Vanaf 18 november 2019 actief naschools programma op locatie(s); positieve,
enthousiaste verhalen: leuke activiteiten, prettig afwisselend onder-/bovenbouw (niet elke middag), ophalen van school verloopt goed, directe communicatie, goede sociale vaardigheden. Leertijduitbreiding zit ’m in intensivering
van onderwijs in basisvakken met verschuiving expressieve vakken naar naschools programma.

4 Schoolzaken
▪ Werkdrukakkoord
Werkdrukplan 2019/2020 wordt uitgevoerd, zoals is afgesproken (werkdrukverlichting in drukkere maanden); voorstel voor methodegebonden leerlingadministratie in Esis wacht op reactie... [wordt vervolgd: Sandra].
▪ ICT
- Digibords: lokaal groep 5 heeft sinds kerstvakantie nieuw digibord.
- Wifi: school is in afwachting van Wifi-aansluiting, zodat chromebooks kunnen
worden aangeschaft (ter vervanging computers in computerruimte).
- Windows 10: er zijn voldoende geschikte computers voor personeel voor
overstap Windows 10.
▪

Schoolstaking
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari a.s. wordt gestaakt i.v.m. lerarentekort
en werkdruk; precieze invulling van dagen nog niet duidelijk (actiegroep WijonderwEIS), aanwezigheid op bijeenkomsten vereist voor doorbetaling salaris.

5 Rondvraag
▪ Gülcan ter informatie: binnenkort (datum onbekend) zal ook ’s avonds voor
parkeren in de wijk betaald moeten worden.

6 Sluiting
Volgende vergadering: 16 maart 2020
MR/MG-060120

Actiepunten
▪
▪
▪
▪

oproep kandidaten OMR (evt. verkiezingen) > Mieke (januari 2020)
definitief verzuimprotocol naar OMR > Mieke
nieuwe wijkagent uitnodigen i.v.m. verkeersonveiligheid > Sandra/Joke
150 school T-shirts voor schoolevenementen (offerte) > Gülcan

Besluitenlijst 2018/2019
▪

2e lid personeelsgeleding vanaf schooljaar 2018/2019, uitgesteld
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