Notulen MR vergadering dinsdag 13 november 2018 19.00-21.00 uur

Voorzitter: Frenchez
Notulist : Cia

1. Opening
2. Mededelingen, notulen di 18-09-2018 vastgesteld
3. Mededelingen vanuit MT/kennismaking met Cynthia Bakker-directeur
Cynthia is druk bezig zich
- Personele zaken
o
- Leerlingen aantallen
- Huisvesting/gebouw
o Gebouw is duur en er is veel achterstallig onderhoud, riolering en beluchting is
onvoldoende. Er worden nu hesprekken gevoerd om alles te herstellen. Dit
wordt bovenschools bekostigd. Er volgen nog gesprekken met de verhuurder ivm
de aansprakelijkheid.
o De 2 gezamenlijke lokalen met de Vlindertuin zijn nog niet vastgesteld. Carin Bais
en de stuurgroep en werkgroepen. Er is nog geen bestemming vastgesteld. Maar
via de achterdeur is de bestuurder van de Vlindertuin bij de wethouder geweest
om de beide lokalen te claimen. Daar is Cynthia niet blij mee en gaat eens bij de
Vlindertuin langs om dat te bespreken.
o Duurzaamheid van het gebouw moet beter. Daar wordt geld voor vrijgemaakt via
de regering. Cynthia wil graag aanhaken maar heeft er geen tijd voor. Als er
iemand is in de netwerken van iemand dan gaat ze graag met die persoon in
gesprek.
- Organisatie
o Er moet nog een exacte rolverdeling gemaakt worden met de taken van Cynthia,
Agnes en Chantal.
- Nav rondvraag 18-09 : aanmeldingsprocedure
o Aantal nieuwe leerlingen zijn aangenomen die een extra zorgvraag hebben en
waar de leerkrachten zich niet competent voor voelen. Het MT is daar nogal van
geschrokken en hebben onderzoek gedaan naar de aanmeldingsprocedure.
Hiervan is een rapport gemaakt met aanbevelingen en adviezen. Cynthia wil in
de toekomst beter communiceren en ook de betrokken leerkrachten betrekken
bij het aanmeldingsproces. Er moet een schoolondersteuning profiel gemaakt
worden zodat duidelijk is welke leerlingen terecht kunnen op De Piramide.
- Schoonmaak ( op verzoek van MR)herhaling van 18-9
o Er is op meerder scholen geklaagd over de schoonmaak in de vakantie. Vanuit
Ronduit wordt actie ondernomen en gekeken of er met dit schoonmaakbedrijf
doorgegaan wordt.

4. Managementstructuur 2018-2019 : aanstelling bovenschools coordinator/ voortgang – brief
is gestuurd naar bevoegd gezag.
 Jan Zijp heeft geen enkele reactie gegeven op onze brief. Wij betreuren
dit.
5. Nieuw ouder MR lid
Welkom Els! Bert helpt Els en Cynthia op weg. Zij maken daarvoor een afspraak.
6. GMR:
-

-

Oplegger cyclus RIE
Notitie aanvullende reiskosten
Notitie procedure inhuur
Rapportage ERD
Monitor eindopbrengsten
Leerling aantallen Ronduit
Vakantie regeling 2019-2020:
Doen alle besturen mee met samenlopen met VO of alleen Ronduit, met name in de
meivakantie.
Notitie werken na AOW
Cyclus RIE preventiemedewerker

Terugkomen op de actielijst van vorige vergadering




Cia zal voortaan de vastgestelde notulen op de website laten zetten.
Bert en Frenchez bijten het spits af. Volgende week dinsdag stukje bij Cia
die stuurt het door naar Carla.
Frenchez is benoemd tot voorzitter

Jaarverslag is niet gemaakt na vertrek Arjan hoe gaan we dat aanpakken: Bert heeft Arjan een bon en
fles gegeven.
Wie vervangt Els bij GMR : Rian en Cia?
7. Rondvraag
Vraag tav Vakantieregeling alvast insturen naar de GMR zodat die wel behandeld wordt.
Acties:

