Vergadernummer
Datum
Tijd
Locatie

: mr 02-2019/2020
: 21-11-2019
: 19.00 uur
: PMS

Aanwezig: Cindy, Bastian, Gretha, Bart, Janine, Sanne, Charlotte ( telefonisch )
Roelof From bij agendapunt 4
1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen / actielijst vorige vergadering
Actie
Inlog MR-mail regelen / achterhalen
Jannette vragen wie we kunnen uitnodigen vanuit GMR
1 week van te voren agenda op de site
2 weken van te voren mailen agenda
SOP reageren via de mail

Wie
Charlotte
Cindy
Gretha/Cobie
Cindy
iedereen

3. Notulen GMR (19-06-2019)
We hebben behoefte om eens te sparren met de GMR. We spreken af om iemand
van de GMR uit te nodigen voor de volgende vergadering.
4. Stand van zaken rondom nieuwbouw (vast agendapunt)
Roelof From van Arcade schuift om 19.30 aan voor dit agendapunt
- Uitkomst locatieonderzoek, kunnen we inzage in de rapportage krijgen?
Locatieonderzoek is definitief. College van B&W moet nog akkoord geven, daarom
communiceren we nog niet de locatie waar de nieuwbouw zal komen. Er wordt nu
een projectgroep samengesteld op het niveau van gemeente, Arcade, Chrono voor
het vervolgproces.
Intern (Prinses Margriet) wordt een bouwteam samengesteld (leerkrachten, Charlotte
vanuit oudergeleding MR) die gaat meedenken over het nieuwe schoolgebouw.
Invloed vanuit school vooral op plan van eisen liefst gezamenlijk met CNS.
Zijn er mogelijkheden om tot de nieuwbouw de school werkbaar te houden – hittegolf,
eikenprocessie rupsen. Roelof geeft aan dat het standpunt van Arcade is dat er,
i.v.m. de nieuwbouw, niet wordt geïnvesteerd in het huidige schoolgebouw.
Actiepunt : Oplossingen voor de komende 2 jaar in het gebouw.
Concreet: subsidies bekijken – ideeën vanuit ouders ophalen om zonder
investeringen toch maatregelen te kunnen nemen.
Actiepunt januari: Charlotte/Bas organiseren een brainstormmoment voor ouders
m.b.t. hittegolf en eikenrupsen. – in overleg met Gretha

5. Visie in relatie tot nieuwbouw
- We bespreken en onderzoeken in het team hoe onze visie op onderwijs is en
oriënteren ons op hoe het onderwijs van de toekomst er op onze school uit moet
komen te zien.
6. Klankborgroep Veldzicht (vast agendapunt)
- Terugkoppeling Bas bijeenkomst in Trefpunt. Het was een bijeenkomst
georganiseerd door PB om de meningen op te halen. Veldzicht was hierbij niet
aanwezig. Bas was namens PMS aanwezig. Ons voornaamste punt: veiligheid
van onze kinderen moet gewaarborgd zijn. Het proces blijft vaag.
Geen notulen van deze bijeenkomst.
7. Personele zaken
- We bespreken de verschillende personele ontwikkelingen.
Het is Gretha gelukt om een goede vervanger voor Bart te vinden. Complimenten!
8. Invulling MR
- wie gaan Bart en Sanne (tijdelijk) vervangen? Janine komt voor Bart in de MR en
Jannette vervangt Sanne tijdens haar verlof.
- afstemmen taken/invulling MR
we spreken kort over de invulling van de MR-taken. We komen er 3 februari nog op
terug.
9. Rondvraag
Vergaderdata 2019/2020
Maandag 3 februari
Donderdag 16 april
gezamenlijk met de andere scholen van de scholengroep
Maandag 15 juni

