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1. Opening en vaststelling agenda.
2. Taakverdeling MR : : voorzitter: Hans
: notuleren: Ingrid en Roos
- Ingrid stuur teamnotulen ná goedkeuring door
- Roos zet MR notulen ná goedkeuring op de site en stuurt deze
naar de GMR (Albert stuurt hiervoor een format naar Roos)
: lief en leed: Marlies
- jaarplanning MR: Ingrid en Roos maken voor de volgende vergadering een
concept jaarplanning m.b.v. het jaarplan.
Wat moet er zeker op:
- december: begroting
- mei: formatie 2018-2019
- alle vergaderingen: plan van aanpak
- volgende: continurooster
Er is veel archief MR verdwenen. Roos zet zoveel mogelijk op de server bij MR en
stuurt de inlogcode door zodat MR leden gewoon op school kunnen inloggen.
3. Ingekomen stukken/lief en leed
- lief en leed: Marlies stuurt kaartje naar Jeanette en Daris
En zorgt voor een bloemetje voor Liesbeth (28 november)
- ingekomen stukken: Heeft iemand belangstelling voor een cursusavond MR? Op
dit moment niet.
4. Notulen MR, GMR en team
- In de notulen van juli stonden wat foutjes over de Plusklas. Het gaat over een
plusklas en geen brugklas en wij hebben het over meer begaafde kinderen hier op
Westerkim. De notulen zijn ná verbetering goedgekeurd.
- GMR: Uit de notulen van de GMR blijkt dat de uitbreiding PMR-bevoegdheden
door wijziging van de arbeidsomstandighedenwet niet op MR maar op GMR
niveau zijn plek heeft binnen Bravoo. Albert beaamt dit.
5. Plan van aanpak: Wij gaan voor Westerkim
- rapport is duidelijk; tijdens de uitleg van Marjo werden digitale formulieren niet
meegenomen, jammer, vreemd. Het staat wel in het rapport, dat overigens
vertrouwelijk is.

- morgen de ouderavond “Wij zijn trots op Westerkim”
Tijdens de studiedag hebben we de aanbevelingen geprioriteerd:
- communicatie
- profilering (binnen), nu: plein
- multiculturele school, activiteiten daaromheen
- er is een eerste start gemaakt van de actieplannen, deze worden morgen
gepresenteerd.
…… PO: 2 dagen staken in november …. We volgen dit met argusogen….
6.

Continurooster
- Margret, Hans, Jolanda, Ingrid en Albert. Komen morgen weer bij elkaar. Er zijn
veel haken en ogen die opgelost moeten worden. Ouders hebben op dit moment
meer behoefte aan informatie, er hoeft nog geen vastomlijnd plan te liggen. De
werkgroep gaat ná morgen de ouders informeren. De OV biedt een oplossing voor
de opvang zodat het concept tenminste kan worden uitgeprobeerd. Een
evaluatie kan dan uitwijzen welke problemen getackeld zijn en welke nog opgelost
moeten worden.

7. Huisvesting vanuit de gemeente
- plan van de gemeente. Wij zijn 5e op de prioriteitenlijst, waarschijnlijk anno 2020 –
2024. Tegen die tijd zal er een meer vastomlijnd plan zijn. Tip: communiceer ook dit
duidelijk naar de ouders middels de nieuwsbrief…we zijn er ook nog in 2024!
Nadeel: Bravoo zal minder gul zijn voor de buitenkant. Kozijnen…
Er vast over na denken is altijd goed:
- het blijven twee scholen
- we gaan er positief in
8. Rondvraag
Geen.

