Uitnodiging
9 April zal er om 19.45 een MR-vergadering zijn aan de van Brakelstraat.

Aanwezig: Inge, Ina, Robert, Kim, Saskia en Maarten
Agenda
1. Opening
2. Notulen 6 Maart
3. Actiepuntenlijst
Datum
02-10-2017
9
09-04-2018
23

Onderwerp

Betrokkenen

Looqin toelichten in de MR
Is besproken in team, volgende agenda agenderen.

Inge en Kim

Een stukje schrijven voor in de komende nieuwsbrief met
betrekking tot de MR verkiezingen van de oudergeleding.

Inge

4. Mededelingen: geen mededelingen
5. Nieuws uit directie en teams
 Werkdrukregeling is besproken in team:
- De extra gelden gaan we inzetten op een extra leerkracht die groepen overneemt zodat
elke leerkracht 1 keer in de maand een dag tijd heeft voor administratie e.d. Geen
vacature uitgegaan, eigen personeelslid wil dit gaan doen voor 1 jaar.
- Ook extra gelden voor arrangementen (rugzak aanvragen van vroeger uit). Deze gaan we
inzetten op een Onderwijsassistent. 5 ochtenden in de week (24 uur), IKC breed (ook bij
de peuteropvang). Geld dat over is kan naar onderzoeken gaan en eventueel Rots en
water training per groep.
 Ziekteverzuim: Is gedaald binnen Keender. Positieve ontwikkelingen. Het geld komt in eigen
beheer zonder risico. Pilot van een jaar.
6. Personeel
- Krimp  een aantal collega’s hebben zelf een beslissing genomen om afscheid te nemen
van De Kameleon. We moeten op dit moment nog 0,6 fte krimpen.
- Personeel  Na de meivakantie gaan we bezig met de indeling van de groepen en
leerkrachten voor volgend schooljaar.
7. Nieuwbouw
- Informatiebijeenkomst 4 april  positieve reacties. Komen nog een aantal aanpassingen.
24 april worden ouders geïnformeerd. De kinderen worden ook deze dag of de volgende
dag geïnformeerd.
8. Locatiekeuze volgend jaar
Een moeilijke beslissing. MR geeft hun mening en adviseert. 22 mei is de volgende MR
vergadering en dan gaat het besluit vallen. Maarten is deze vergadering afwezig.
9. Verkiezingen MR
We gaan een verkiezing starten voor de oudergeleding. Inge levert een stukje aan voor in de
nieuwsbrief. Ouders hebben 2 weken om te reageren en moeten dan een motivatie

aangeven (voor vrijdag 27 april reageren via mail). Tussen 11 en 15 juni zijn de verkiezingen.
Ina en Inge stellen zich verkiesbaar, Maarten wil aftreden. 18 juni is de verkiezingsdatum (het
besluit).
Kim en Saskia benaderen de teamleden voor een nieuw lid, aangezien Femke aftreed.

Rondvraag:
We gaan maandag 18 juni (na de laatste vergadering), het jaar samen afsluiten onder het genot van
een drankje.

