Notulen vergadering medezeggenschapsraad
Datum vergadering:

17 oktober 2017 (aanvang 19:30 uur)

Aanwezig:

Gehele MR en 5 toehoorders

Afwezig:
Status notulen:

Definitief

Voorzitter:

Patricia Haks

Notulist:

Audrey Raalte

1. Opening en mededelingen
Welkom aan toehoorders en nieuwe directeur Miriam Heijster

2. Notulen en actielijst vorige vergadering
Notulen kort herhaald, deze worden nogmaals gemaild.
Directiemededelingen
in principe geen agendapunten, wel gelegenheid tot het stellen van vragen. Vragen over achterstallige
betaling bij de TSO en consequenties. Het uitzwaaien van groep 8 ogenblik zal er volgend schooljaar
anders uitzien. Kapstokken staan nu niet als prioriteit, we moeten het doen met de ruimte die er is. Uitleg
over de bouwweg, vanaf januari gaat al het bouwverkeer achter AFC langs.

3. Wegloopprotocol
Vergadering spreekt uitgebreid over het wegloopprotocol naar aanleiding van het incident met een kind in
groep 1. In de checklist meenemen hoe communicatie naar derden plaatsvindt. Er is een map "Sociale
Veiligheid", waarin verschillende protocollen zijn opgenomen, een van de protocollen is het protocol
Weglopen. Punt van zorg zijn de deuren naar het water, zijn dit de deuren die onderdeel zijn van een
vluchtroute. Er zullen verder geen consequenties zijn. Er is geen geld voor een full-time conciërge of een
receptionist bij de deur. Er is al contact met Paul Plaatsman van de Veilige School, hij kijkt mee met de
veiligheid in de school.

4. Beleidsplan 17-18
De beleidsplannen en resultaten worden bekeken, er worden vragen gesteld. Moeilijk om te bepalen waar
we nu zijn. In het jaarverslag zal dat duidelijker worden. Er wordt uitleg gegeven over een eventuele
algemene ouderavond in het voorjaar. Alle middelen moeten ingezet worden om de ouderparticipatie te
vergroten

5. Jaarverslag
Miriam ligt het jaarverslag kort toe. Het ziekteverzuim wordt nog opgenomen, daarna stuurt Miriam alles
door naar de verschillende MR- leden. Om verduidelijking vragen of instemmen.

6. Management opdracht
Management opdracht staat nog niet op papier. Er zal gewerkt worden aan een goede organisatie structuur
binnen het IKC.

7. Terugblik algemene ouderavond
Volgend jaar zullen we werken in twee shifts, markt van 19.00 tot 19.30uur en van 19.30 tot 20.00uur. Een
plenair gedeelte heeft voorkeur.

8. Mediawjisheid
De MR is bezig met het organiseren van een ouderavond met betrekking tot dit onderwerp. Zij zijn in
gesprek met een instantie die vaker deze avonden regelt.

9. GMR
GMR stukken graag doorlezen. Het jaarverslag van de GMR zit er ook bij. Onderwerpen voor het
symposium aandragen.

10. Borrel OR / MR
Borrel OR en MR voorstel voor vrijdag 12/1 in de middag. Er wordt nog afgestemd met de OR.

11. Nieuw MR lid
De vacature is uitgegaan. In de volgende nieuwsbrief een nieuw stukje opnemen. Posters ophangen.
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