Notulen Oda School Maastricht MR vergadering 20 juni 2018

Aanwezig: Debby Dassen, Colette Pereboom Zwarts, Karin Schleipen, Angelique Wolters , Marja
Bruijnzeels & Steeph Bruurs (notulist)



De positie van juffrouw Rosie ligt bij het bestuur van Mosa Lira, het is onduidelijk wat er
gaat gebeuren.



Marja licht het jaarrooster toe. Het is letterlijk gegroeid/ontstaan uit de agenda van Marja
om op tijd de lesmethodes bij te houden. Nu staat er van alles in wat met de schoolplanning
te maken heeft.



Het belangrijkste bezwaar bij de wijziging van de schooltijden was het half uur verschil
tussen de eindtijd met die van de peuters op woensdag. De verlenging van de eindtijd
leverde voor zes gezinnen problemen op. Ter overbrugging van het kwartier op de “hele”
dagen is opvang in school aanwezig (juf Goewend).



Het gezamenlijk etentje van de MR & de OC met de directeur zal na de zomer plaatsvinden.
In tegenstelling tot de OC wil de MR dit jaarlijkse etentje in ere houden.



De notulen van de vorige vergadering op 15 mei zijn in orde, deze kunnen op de site van de
school worden geplaatst.



Vanaf heden zullen de vergaderingen van de MR plaatsvinden op woensdagen om half acht.



De geplande sollicitaties van de 5 sollicitanten voor de vacature van de leerkracht voor
groep 1, 2 & 3 op 28 juni komen in het gedrang vanwege de agenda's van de leerkrachten uit
de MR die zouden kunnen bijzitten. Marja zal proberen afspraken om te zetten om er alsnog
bij te kunnen zijn.



Opvallend in de nieuwe schoolgids is het nog niet geheel duidelijke stuk over Silvie en over
de interne plusklas. Pestvrij wordt niet genoemd in de schoolgids. Hier op inspringend geeft
Angelique aan dat het de bedoeling is dat via SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst)
de observatie zal gaan plaats vinden. Angelique wordt hierbij de pestcoördinator.



De formatie zal deze week naar buiten toe worden gecommuniceerd. Het personeel is
tevreden over de formatie, er is rekening gehouden met hun inbreng.



Vanuit mailverkeer tussen Debby & Renee zijn de volgende speer- agendapunten van de
GMR naar voren gekomen:
1. Het privacy reglement
2. Aandacht voor werkdruk
3. De meerjaren begroting.



Het jaarverslag van de MR is verplaats naar de eerste MR vergadering van schooljaar 20182019.



Colette geeft aan dat Mosa Lira nogal 'onhandig' heeft gecommuniceerd in de brief over de
Privacywet, e.e.a. is nogal vreemd geformuleerd.

