Notulen MR
Aanwezig MR: Antinette, Linda, Manon
Aanwezig directie: Bert
2) Mededelingen MR:
- Het stuk over werkdrukverlaging zal morgen in het team besproken worden.
- N.a.v. het appen naar leerkrachten door ouders in het weekend, wordt
opgemerkt dat dat ook regelmatig andersom wordt gedaan. Bijvoorbeeld om
ouders te werven voor hulp bij het rijden of andere activiteiten. Dan graag dat
ook niet in het weekend (komt in de teambrief te staan. )
3) Mededelingen Directie:
- Er zijn geen klachten van ouders wanneer er door ziekte van een leerkracht een
heel enkele keer een klas wordt verdeeld of naar huis wordt gestuurd. Dit is erg
fijn.
- Bert heeft gisteren kennis gemaakt met de nieuwe bestuurder van Atlant,
Annemarie Trouw
- Het derde thema van 4X wijzer is begonnen. De afsluiting van de thema’s zijn op
verschillende dagen.
4) Formatie en werkdruk
De manieren om de werkdruk in het team te verlagen worden in het team
besproken en in gezamenlijkheid worden hier keuzes in gemaakt. Er is vanuit het
ministerie nu al geld vrij gemaakt om hier iets aan te veranderen. Tijdens de
teammiddag wordt hier over gesproken.
De formatie is in het team besproken, leerkrachten kunnen hun voorkeuren
aangeven. Er wordt hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden.
5) Verzuimbeleid
Op de Fransiscus school is een verzuimprotocol opgesteld en de vraag is of de
Toermalijn hier ook aan mee wil doen, zodat er een Atlant breed protocol kan
komen. Zowel de directie als de MR is heel kritisch op het stuk van de Fransiscus.
De consensus is dat het ook op de Toermalijn het prettig is dat er een soort van
protocol komt, met name voor de notoire telaatkomers, waarvan ouders zich
soms moeilijk laten aanspreken. Het protocol van de Fransiscus is echter veel te
star en streng. In het team zal worden besproken wat het probleem is op de
Toermalijn en op deze basis tot een paar afspraken te komen die in de schoolgids
kunnen.
6) Veiligheidsprotocollen
Er is landelijk een nieuw zwembad protocol voor schoolzwemmen, tijdens de
vergadering weet niemand precies hoe dat protocol er nu uitziet. Bert zal het
opzoeken en met de betreffende leerkrachten bespreken, zodat zij weten waar ze
aan toe zijn. Ook zal met de BHV-ers worden besproken hoe met incidenten
wordt omgegaan. Wanneer wordt wat gemeld en hoe.

7) Begroting en Afrekening 2017
de begroting is ingeleverd, de afrekening is nog steeds niet in ons bezit.
8) Huisvesting
Het is een lastig dossier bij Atlant en Velsen in het algemeen. De nieuwe
bestuurder is aan het inventariseren war er allemaal nodig is en ze heeft voor 1
dag in de week een specialist op dit gebied aangenomen. Het blijkt dat Atlant wel
wat steken heeft laten vallen op het vlak van onderhoud. Niet alleen op de
Toermalijn.
Wordt vervolgt, maar echt snel zal dat niet gaan.
9) Rondvraag
Geen.

