MR Notulen
Datum: 29 januari 2019
Tijd: 19:45 – 21:45 uur
19:45 – 20:00 uur MR-voorbespreking onderwerpen van de vergadering (gesloten gedeelte, alleen
toegankelijk voor MR leden)
20:00 – 21:30 uur vergadering openbaar
21:30 – 21:45 uur nabespreking MR (alleen toegankelijk voor MR leden)
Aanwezig: Eefje (o), Linda (p), Arianne(p), Carla (dir)
Afwezig: Aad (o) ziek
Voorzitter: Linda
Notulist: Eefje
1. Vaststellen van de agenda
2. Ingekomen post
3. Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering zijn nu officieel vastgesteld.
Ze zijn terug te lezen op de website van de school.
De nieuwste versie van de schoolgids staat inmiddels op de site.
4. Mededelingen MR en GMR
5. Mededelingen directie
• High tea
De hightea van stichting Atlant was een succes. Er waren leerkrachten van binnen Atlant
aanwezig die gebruik willen maken van mobiliteit, maar ook mensen van buitenaf die bij
Atlant willen komen werken. Hopelijk zal dit er mede voor zorgen dat er in de nabije
toekomst geen tekorten zijn op de scholen bij Atlant.
Voor de Toermalijn geldt deze problematiek niet, maar wellicht zijn er wel goede nieuwe
collega’s die een aanvulling kunnen zijn op het fijne team.
• Schoolapp
Ouders worden deze week geïnformeerd over de noodzakelijke update, compleet met
handleiding.
• Staking 15 maart
Het bestuur zal de ouders van alle scholen van Atlant informeren.
• Groep 4
Heleen zal de groep fulltime gaan draaien de komende weken, hierdoor kon Gwenn terug
naar de Parnassia waar zij hard nodig is. Een fijne oplossing voor de groep, er is hierdoor rust
en continuïteit. Grote dank aan Heleen.
• Groep 5
De groepsdynamiek is niet goed en dit komt de kwaliteit van het onderwijs en het plezier
van de kinderen niet ten goede. De afgelopen weken werd dit duidelijker en hierop is
meteen hulp ingeschakeld. Er wordt een traject gestart met Selma Huitenga van Orion.
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Ouders van deze groep zijn geïnformeerd tijdens een ingelaste ouderavond. Ook worden zij
wekelijks op de hoogte gehouden van de activiteiten in de groep.
•

•

•

Schoolplein
Er zijn schetsen gemaakt met ideeën voor de beide schoolpleinen.
Met het team en bestuur zal hier verder naar gekeken worden. Naar o.a. de wensen en de
financiële mogelijkheden. Er wordt in de tussentijd wel al het e.e.a. verbeterd aan de
pleinen.
Vanaf augustus gaat de nieuwe CAO primair onderwijs van kracht. Carla brengt het team op
de hoogte van de inhoud hiervan en mogelijke veranderingen voor de leerkrachten.
Momenteel wordt er vanuit het bestuur een informatiebrief voor leerkrachten gemaakt.
RI&E
We hebben deze gezamenlijk doorgelopen en goedgekeurd.

6. W.v.t.t.k
7. Rondvraag
8. Actielijst
Actielijst

2.

Foto maken nieuwe MR
2018-2019
Voorstellen in de nieuwsbrief

3.

Notulen GMR

1.

Wat

Wanneer

Wie

Foto maken voor op de
website
Om en om voorstellen in de
nieuwsbrief, met foto,
reden in de MR etc.
Checken of GMR notulen
nu daadwerkelijk naar de
MR worden gemaild.

zsm

allen

zsm

Eefje & Arianne

zsm

Linda

Komende vergaderdata schooljaar 2018-2019
Maandag 1 april 2019
Maandag 3 juni 2019
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