Agenda en notulen MR overleg schooljaar 2019-2020
Dag, datum en tijd: maandag 10 februari 2019 19.30 - 21.00 uur
Locatie: De Akkerwinde Voorzitter: Harm
Notulist: Lonneke
Aanwezig: Lonneke, Dailae, Linda, Gisèle, Janneke, Harm, Ingrid
Afwezig: Deidre (met afmelding)
Directie: Stijntje
Gast: Astrid Bakker
Nr:
1

2

Tijdbewaker:

Agendapunt/bespreekpunt: Toelichting: (achtergrond, relatie met…, doel, opbrengst)
Opening en agendacheck
en def vaststellen agenda.

Notulen:
n.v.t.

Mededelingen directie

*Personele zaken: leerkracht. is aan het reintegreren. Invallers
kunnen de werkzaamheden niet voortzetten, er zijn gesprekken
met nieuwe invallers.
*Schoolontwikkeling:
-BLV bijeenkomsten gehad voor de verschillende groepen
Leerkrachten kijken bij elkaar ‘ in de keuken’ collegiale
ondersteuning. Ook Stijntje brengt bezoek aan de verschillende
groepen. Hierna volgen ontwikkelingsgesprekken.
-Scholing voor personeel over begrijpend lezen is gestart.
-Studiedag: analysering van de gemaakte toetsen.

Stijntje brengt de met MR te bespreken punten in en ligt
deze toe.
Ingebrachte punten:
-personele zaken
- schoolontwikkeling,
- studiedagen.
• Audit Gezonde school op de Akkerwinde
• Verslag CVB schoolbezoek (zie bijlage)

-CVB schoolbezoek
Er is een nieuw lid voor college van bestuur. Monique Donders
Stijntje maakt concept vakantierooster 2020-2021 voor volgende
vergadering. Deze wordt besproken in de vergadering. De
studiedagen volgen later.
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Agendapunten o.b.v.
Activiteitenplan

-Begroting (ter advies)*
-Rapportage voortgang plan van aanpak Risico &
Inventarisatie vd Arbo en andere veiligheidsaspecten*
-Mobiliteitsbeleid vaststellen

Begroting is vorige vergadering besproken
RIE, deze ligt tijdelijk stil door de komst van een nieuw bureau.

Mobiliteitsbeleid, vorige vergadering besproken
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TSO

Gezien nieuwe constructie wenst de MR de
ontwikkelingen te volgen.

Spring heeft dringend behoefte aan vrijwilligers. Op de
Akkerwinde worden 2 stagiaires ingezet. Wij worden verzocht om
mee te denken over oplossingen....Stijntje heeft nagevraagd hoe
andere scholen zonder continurooster de tso hebben geregeld.
10-02:
Ouderlid MR door ouders aangesproken over continurooster,
deze ouders zouden graag een nieuwe stemming krijgen over dit
onderwerp. Reden die opgegeven is zijn de kosten. Er is ook
gesproken over het niet deel kunnen nemen aan sportclubjes die
al eerder starten.
OR-akkerwinde, ziet geen verschil in kwaliteit, geen verbetering,
vinden de kosten wel hoog geworden en sportclubjes die eerder
beginnen.
18 maart voor de ICT middag bijeenkomst voor personeel over
onderwerp TSO/continu
30 maart, opnieuw TSO / continu agenderen (Vianen 19.30 uur)
Linda informeert Ingrid. PMR informeert Deidre
Vergadering 6 april voorlopig laten staan wanneer we in de actie
moeten.
Op andere scholen met TSO geen concrete oplossingen
gevonden.
Vanuit personeel scholen, idee om actiever te werven naar
vrijwilligers, er komt een wervingsadvertentie in de beide
dorpsblaadjes vanuit Spring
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Inspiratie-avond 17 maart

Update
19.15 uur MR aanwezig
19.45 uur inloop
20.00 uur start

Yvon Dieks, wil graag komen, neemt 1 maand voor aanvang
contact op met ons over de invulling. Locatie van de avond is in
Beers.
31-10: geen verdere bijzonderheden
10-12: Gisele schrijft stukje voor beide nieuwsflitsen over de
inspiratie-avond. Aanwezig ja/nee/ misschien via Social schools
van OMR account
10-02: Yvon heeft presentatie over het onderwerp klaar,
Presentatie duurt ongeveer 1 uur, daarna nog stellingen
Vraag aan leerkrachten om met voorbeelden uit de klas te laten
zien.
14-02 Dailae gaat met Corin een berichtje plaatsen op social
school. Wanneer Dailae niet kan, berichtje op de app voor
vervanging
Beers zorgt voor bloemen, koffie en thee.
Vianen voor koekjes
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Gymzaal Vianen

Hoe staat het met acties rondom akoestiek gymzaal
Vianen?

Tot nog toe komt er geen respons vanuit gemeente en beheerder
van de gymzaal.
Stijntje neemt opnieuw contact op.
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Fietsroute Beers-Vianen

De bermen langs de fietsroute zijn erg slecht, er komt ook In groep 7-8 nog eens extra attenderen op verkeersveiligheid.
zwaar werkverkeer over deze route, door slechte bermen Doorgeven voor BLV (Ellen Sommerdijk)
is het voor kinderen lastig uitwijken, verkeersveiligheid?
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Communicatie

Willen we communiceren in SoSo

In SoSo altijd een berichtje plaatsen, niet alleen een
agendamelding.
Notulen voor op de website mailen naar Cora, zij plaatst ze dan
op de website (taak Janneke)
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Aktielijst
rondvraag en sluiting

Opvolgen of er nog acties openstaan en evt. nieuwe
toevoegen.

Data volgende vergadering
30 maart 19.30 in Vianen
6 april 19.30 in Beers (optioneel)
11 mei 19.30 in Beers (ivm combinatie ouderraad)
22 juni 19.30 in Vianen

aktielijst
notulen van
doorlopend
22 mei
22 mei
september

door

gedaan

linda
Janneke
Stijntje

Mee bezig
gedaan

Gisele
Stijntje
Stijntje

gedaan
gedaan

11 december

actie
Communicatie nieuwsflits/ MR account Social Schools
Contact met Yvonne Dieks (GGD) ivm inspiratieavond
Subsidie vergroening schoolpleinenContact bedrijven leidingwerk ivm fietsen kansrijk
samenwerken
Stukje in nieuwsflits over inspiratie-avond
Social schools account voor de MR
Akkerwinde, krijgt een nieuwe plattegrond op papier ivm
brandveiligheid
Hoe hebben andere scholen tso geregeld?

11 december

Via MRsocialschools account belangstelling van ouders peilen

OMR

september
31 oktober
31 oktober

Stijntje

