Notulen MR-vergadering
Datum:
Tijd:
Locatie:
Directie:

maandag 11 september 2017
19:30 uur
Teamkamer
Ferdinand Holthuijsen (aanwezig tot punt 4)

Aanwezig: Floor vd Vlist, Renske de Groot, Yvon den Ouden en Marion van Delft.

1.Schoolgids
Ferdinand neemt ons mee in de wijzigingen van de schoolgids ten opzichte van de gids van
vorig schooljaar.
In de nabije toekomst zal de schoolgids enkel nog uit de meest actuele praktische gegevens
bestaan, aangezien veel inhoudelijke schoolinformatie in het programma ‘PO vensters’
ingevoerd zal worden.
Afspraak: MR leden nemen de schoolgids nog door. Reactie per mail, uiterlijk eind
september.

2. Stakingsdag 5 oktober 2017
Er zal vanuit Fectio een richtlijn/kader komen.
Voor de Nicolaasschool is het een zeer vervelende datum aangezien er die dag een circusdag
gepland is binnen de Jubileumweek.
De circusactiviteit is gereserveerd en betaald, aan annuleren zijn kosten verbonden.
Ferdinand neemt contact op met Rob Boerman van Fectio om te overleggen en
inventariseert binnen het team naar de stakingsbereidheid. Het zal richting het team
gebracht worden als een stakingsrecht, mensen moeten de ruimte krijgen en voelen om in
te gaan op de landelijke oproep.

3. Voorbereiding i.v.m. inspectiebezoek 26 september 2017
Ferdinand licht het programma van deze dag toe. School zal starten met het geven van een
presentatie. Op de dag ervóór zal deze presentatie tijdens de studiemiddag aan de
teamleden getoond worden.
School ziet het bezoek met vertrouwen tegemoet.

4. Vacature nieuwe Intern Begeleider
Er is een procedure uitgezet voor het werven van een nieuwe Intern Begeleider.
In het afgelopen half jaar is er vanuit de organisatie Opdidact een interim IB-er werkzaam
geweest op school. Zij is momenteel met zwangerschapsverlof . Op dit moment is er van
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dezelfde organisatie een nieuwe-interim IB-er werkzaam op school. Sluitingsdatum van de
vacature is 18 september a.s.

5. Opening deel 2 vergadering
•
•
•
•

Vaststellen agenda:
Mededelingen:
Ingekomen stukken:
Mededelingen GMR: FK is afgetreden; notulen 17 mei 2017

5. Notulen & Actiepunten notulen 20 juni 2017
Notulen zijn vastgesteld

6. Jaarplanning MR komend jaar
Onderdelen uit de jaarkalender worden nagelopen en onderwerpen worden waar nodig
opnieuw verdeeld onder de MR-leden, ter voorbereiding van de stukken.

7. Planning & werving directeur
Op 4 oktober a.s. hebben Floor en Marion een overleg met directeur bestuurder van Fectio,
Rob Boerman. Hierin wordt gesproken over de procedure en aandachtspunten mbt
aanstelling van een nieuwe directeur. Uitgangspunt is nog steeds dat er op 1 januari 2018
een nieuwe directeur zal starten op de Nicolaasschool.

8. Rondvraag
Geen
Belangrijke mededeling mbt data MR-vergaderingen schooljaar 2017-2018:
De vergadering die gepland is op ma 25 juni 2018 zal worden verplaatst naar ma 18
juni 2018. Graag ook aanpassing hiervan in de jaarkalender.
Actiepunten uit Notulen 20 juni:
Nummer
1617-13

Eigenaar
Directie

1718-1

Allen

Actiepunt
Nagaan of de openstaande actiepunten van de RI&E
daadwerkelijk zijn afgerond.
Doornemen van de door directie aangeleverde
schoolgids 2017-2018. Reageren per mail, uiterlijk eind
september.

Status
Nieuw
Nieuw
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1718-2

Yvon

1718-3

Ferdinand

Yvon levert een concept stuk aan voor het halfjaarverslag
MR mrt-aug 2017
Aanpassen van de datum van de laatste MR vergadering
17-18 van 25 juni naar 18 juni.

Nieuw
Nieuw
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