Verslag MR vergadering basisschool ‘Het Bovenland’.
Datum: 3 december 2015
Aanwezigen: Sharita Ramlagan, Fdila Lemhour, Emilie Owel, Sabah Daoudi, Sandra van Vliet
en Fatima Jabri
De onderstaande punten zijn besproken tijdens de MR vergadering:
- De bouwcommissie heeft weer een vergadering gehad. De bouw ligt op schema. De
eerstvolgende vergadering is op dinsdag 15 december. Sandra en Fatima zullen hierbij
aanwezig zijn.
- Het Time-out Protocol is aangepast. Deze wordt naar de MR gemaild zodat het in de
eerstvolgende vergadering kan worden besproken.
- Er is een eerste opzet gemaakt voor de begroting. In januari 2016 zullen er gesprekken
plaatsvinden met betrekking tot de formatie.
- Er staat een afspraak gepland met het TSO-team m.b.t. de regels.
- Er is een betalingsachterstand wat betreft de TSO. In de volgende nieuwsbrief zullen ouders
eraan worden herinnerd om de bijdrage voor de TSO over te maken.
- De brief die aan de ASKO is gestuurd met vragen omtrent het personeelsbeleid en de reactie
hierop wordt aan de GMR doorgestuurd. De GMR zal worden verzocht om kritisch naar het
personeelsbeleid te kijken met inachtneming van eerdergenoemde brief en reactie.
- Er is een schoonmaakbedrijf langs geweest met een speciaal schoonmaakmiddel voor de
vloeren van de w.c.’s. Er wordt momenteel een nieuw middel uitgeprobeerd. Daarnaast
maakt Eddy de w.c.’s ook regelmatig schoon.
Een aantal leerkrachten zal per groep een plan opstellen om de kinderen
verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen m.b.t. het schoonhouden van de w.c.’s.
- Er is een afspraak gepland met de gebiedsbeheerder om de verkeersveiligheid rondom de
school te bespreken. In de volgende MR-vergadering zal de uitkomst hiervan worden
besproken.
- De twee toegangsdeuren van de school worden nu opengehouden met twee haakjes i.p.v.
bakstenen.
- 4 januari 2016 is er om 8.30 uur in de hal nieuwjaar-koffie met ouders.
Het doel is om tussen iedere vakantie een moment van koffie drinken met ouders in te plannen
om lopende zaken te bespreken, een thema te behandelen of vragen te beantwoorden. Voor
komende keer staat het in het teken van kennismaking.
- Vanaf donderdag 10 december zal iedere morgen een leerling uit groep 7 (rond 8.45 uur)
langs komen om de absenten op te nemen. Eddy of Astrid belt de ouders van de leerlingen
die afwezig zijn.
De volgende onderwerpen staan op de agenda voor de komende vergadering:
Formatie, PR/Communicatie, Time-out Protocol.

