Notulen vergadering medezeggenschapsraad

25-09-2018

01. Opening
De vergadering wordt geopend.
02. Notulen 05-06-2018
Geen op- en of aanmerkingen, dus goedgekeurd.
03. Binnengekomen post
 Cursusaanbod van Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)
04. Mededelingen
a. Oudervereniging: Er zijn nog geen notulen
b. Team: De directeur is de school aan het verkennen. Team is o.a. bezig met de
visie van KC De Havelt. Er wordt gewerkt o.a. aan de verbinding tussen opvang
en onderwijs. Conciërgetaken zijn voor een deel overgenomen.
c. LOC: geen mededelingen
d. GOO: (Raad van Toezicht/College van Bestuur/Management GOO: Er is een
2-daagse geweest. Daar is gesproken over de visie van GOO. Ook is men bezig
met de samenvoeging Onderwijs en Opvang op het service-kantoor.
e. GMR: geen nieuws
05. Arbo
De arbo-risico-inventaris is gedaan.
Binnenkort is er een afspraak met iemand van de Gemeente.
De kinderen lopen geen risico.
06. Jaarkalender
Deze is aangevuld met zaken van het LOC en heet voortaan Jaarkalender KC-Raad.
07. KC-Raad: Stand van zaken
IKC platform voor KC De Havelt:
MR-personeel
3 personen
MR-ouders
3 personen
OR-personeel opvang
1 persoon
LOC
2 personen
Wat betreft de afvaardiging van OR-personeel heeft zijn er mailtjes verstuurd. Niets
terug gehoord.
Afspraak: Er wordt contact opgenomen i.v.m. OR-personeel opvang.
Deelname aan de KC-Raad.
Pedagogisch medewerkers hebben een andere cao. Daar wordt niet in voorzien dat
leidster een vergadering bijwonen.
Afspraak: LOC neem contact op met de GMR of GOO hierin iets kan betekenen.
Tip: Iemand van de PSZ of opvang gaat bij de OV.
MR + LOC = KC-Raad
08. Communicatie naar ouders
Het nieuwe Haveltnieuws is goed ontvangen door de ouders.
Afspraak: Er wordt na een MR/KC-Raadvergadering een kort stukje over besproken
zaken in het Haveltnieuws gezet en er wordt vermeld dat de vastgestelde notulen op
de website staan.
09. Rondvraag:





AVG: Notulen van de MR komen in aangepaste vorm, zonder namen, op de
website staan. De KC-Raadleden krijgen notulen met namen.
Continue-rooster: Onduidelijk bij een aantal ouders wanneer dit gerealiseerd kan
worden.
Afspraak: Er komt een stukje in het Haveltnieuws.
Verkeersveiligheid: I.v.m. de bouw is het verkeersveiligheid rondom de school in
het geding.
Afspraak: Dit wordt besproken met iemand van de Gemeente.

10. Sluiting
De vergadering wordt gesloten.

