notulen van 14 januari 2019
De agenda voor vandaag wordt als volgt vastgesteld:
1. Acties vorig overleg
2. Actueel – splitsing Kleuterklas
3. Wens groei van de school
4. Uitbreiding MR geleding
5. Besteding werkdrukgelden/ professioneel statuut
6. Vervanging vertrouwenspersoon (ivm afwezigheid van Ella)
7. Schoolbegroting Meiboom
8. Arbozaken en Ziekteverzuimbeleid
9. APP Meiboom vernieuwen
up to date: Ron van Drent benaderen, Jarl voor de foto’s
10. Maandelijkse ouderbijdrage
11. Afspraken tussen MR-geleding
12. Concept agenda volgend overleg
1.Acties vorig overleg
Er komt een brievenbus voor ideeën en communicatiemiddel richting MR. Lara vraagt aan haar
partner of hij deze kan maken.
2.Actueel – splitsing Kleuterklas
- Ging in stroomversnelling voor de kerstvakantie en in de aanloop naar splitsing toe. Onder
andere door een aantal ouders die in de leeftijd van bijna 4 hun kinderen kwam inschrijven. .
- In eerste instantie was het gedeeld beeld met directeur van de stichting om tijdelijk te
splitsen tot de grote vakantie. Als er gekomen wordt tot minimaal 20 kinderen per klas dan
kan er iets opgetuigd worden wat langer kan voortbestaan dan een half jaar.
- In proces iedereen betrokken bij hoe de splitsing zo goed als mogelijk kan worden aangepakt.
Ouderavond georganiseerd om te informeren, naast de wens van de ouders en kinderen ook
gekeken met pedagogische bril.
- Geprobeerd wie stoppen we bij elkaar
- Ook met pedagogische bril
- 2 ouders waren niet blij. Dit had te maken met vriendjes die nu in andere klas zitten. Ook
deze ouders hebben uiteindelijk zich committeren aan het besluit..
MR-geleding geeft haar complimenten voor de manier waarop is gecommuniceerd en het proces is
aangepakt.

3.Wens groei van de school
Nu voorbereiding open dag en lentemarkt. Niet onbelangrijke momenten om de kleuterklassen te
laten groeien naar 20 leerlingen.
MR-geleding vraagt zich af of deze dagen voldoende is voor de werving van nieuwe leerlingen en
vraagt om andere acties.
Denk aan een verdiepend interview over wat een vrije school nu concreet inhoudt.
Marloes, moeder Ronja wordt door Lara gevraagd of ze bereid is interview te doen.
Met een moeder (Yvonne of Corine), een leerling, een leerkracht en de directeur.
4. Uitbreiding MR geleding
Heeft niemand van de ouders interesse getoond na een herhaalde oproep in de nieuwsmail voor de
OR.

Jorie en Lara plannen een spreekuur voor signalen en of informatie te geven over de MR voor
mogelijk potentiele MR—ouders.
Edwin meldt dat er een ouderavond gepland is in de tweede helft van februari. MR kan dan zendtijd
krijgen. Jorie en Lara komen hierop terug als zij hier gebruik van willen maken,
5.Besteding werkdrukgelden/ professioneel statuut
Ter kennisgeving aangenomen, wordt nog geagendeerd voor een volgende MR vergadering
6.Vervanging vertrouwenspersoon (ivm afwezigheid van Ella)
Tijdelijke vervanging Ella Smit als interne vertrouwenspersoon (tijdelijke waarneming door Susan
Reijers?/ ter bespreking)
MR stelt voor hier Susan geen rol in te geven en adviseren Marije hiervoor te vragen.
7.Schoolbegroting Meiboom
Ter kennisgeving aangenomen
8.Arbozaken en Ziekteverzuimbeleid
Meiboom is een klein team, ziekteverzuim is gelukkig laag.
Bij uitval kan er in de toekomst mogelijk gebruik maken van een invalploeg vanuit de stichting.
9.APP Meiboom vernieuwen
Afgesproken wordt om de Meiboom app nieuw leven in te blazen.
Ron van Drent wordt benaderd om de app up to date te maken
Jarl wordt benaderd om recente AVG proof foto’s aan te leveren (actie Edwin)
10.Maandelijkse ouderbijdrage
MR-geleding adviseert Edwin om aandacht te hebben voor de ouderbijdrage, door middel van
maandelijkse incasso. Zo zou mogelijk de inkomsten van de school vergroot kunnen worden.
Edwin merkt op dat omdat het gaat om een vrijwillige ouderbijdrage hier goed naar gekeken kan
worden, maar gaat hier wel actie op ondernemen.
11.Afspraken tussen MR-geleding
Jorie en Lara maken in ieder geval 2 afspraken en organiseren een spreekuur. Om beter voorbereid
het overleg tussen de directeur en MR geleding te kunnen voeren.
12.Concept agenda volgend overleg
Meer begaafdheid
Hulp van ouders bij aanname van leerling informatie geven en inventarisatie
Jorie & Lara gaan nog verder voorbereiden en komen hierop terug
Bezoek inspectie

