Notulen MR vergadering
13 november 2019: 19:30 – 21:30
Locatie: Klimop Hoofddorp
Volgende vergadering: donderdag 23 januari 2019 19:30 – 21:30
MR Lid
Personeelsgeleding
Barbara Halverstad
Marloes Lambriex
Michelle Stevens
Oudergeleding
Wouter Brand
Vanessa Huizinga – Vice voorzitter
Roelof Laar
Rutger Steenbrink - Voorzitter
Mededelingen directie
Antoine Peters - Directeur

Bijzonderheden

notulist

afwezig

Planning notulist







Maandag 23 september: Vanessa (ruilt met Barbara)
Woensdag 13 november: Marloes
Donderdag 23 januari: Michelle
Maandag 16 maart: Roelof
Dinsdag 19 mei: Barbara (ruilt met Vanessa)
Woensdag 24 juni: Wouter

1. Opening Vergadering: Vanessa
2. Actiepunten vanuit vergadering 23 september 2019.
a. Rutger: poll TSO nog niets van gehoord; naar volgende vergadering.
b. Wouter: verkeerssituatie: contact ouder (Harko Pilot is verkeersdeskundige) gaat
proberen om de stoplichten wat fietsvriendelijker te maken. Ruud van Hecke
contactpersoon van gemeente, projectleider. Met elkaar in contact laten brengen
om de verkeerssituatie rond school te verbeteren.
c. Rutger: contact GMR m.b.t. duurzaamheid. Loopt nog.
d. Marloes en Roelof: CO2 meting is gaande, op de agenda voor volgende keer.
e. Vanessa: opzetten whats app idee werd niet meteen enthousiast ontvangen; er zijn
al veel app groepen. Vanessa gaat toch nog even lobbyen.
f. Jaarverslag na een kleine aanpassing m.b.t. TSO af door Roelof.
Opmerking n.a.v. notulen 23 september
Vergadering is verzet van 19 mei naar maandag 18 mei!

3. Mededelingen directie
- Nog geen problemen met personeel, wel bij andere scholen van Meer Primair.
- Alleen geen RT op ma en di. Margot is ziek en werkt alleen op maandag 1 dagdeel.
- Leerlingenaantal is stabiel, zal volgend jaar ook zo zijn. Formatie hetzelfde.
- Zonnepanelen op het dak: Antoine gaat het aankaarten bij bestuur Meer Primair.
- Er is op school momenteel een systeem geïnstalleerd die de warmte efficiënter gaat regelen; dat
moet wat gaan opleveren. Systeem lijkt nog niet helemaal soepel te lopen.
- Ingeschreven GGD project duurzaamheid

4. Mededelingen GMR / Meer Primair
Geen
5. MR jaarverslag
- Kan definitief gemaakt worden na wat kleine aanpassingen bij het punt TSO.
6. RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie)
- Barbara is preventiemedewerker geworden. Alle scholen moeten binnen Meer Primair voor 25
november de 5 vragenlijsten ingevuld hebben. PMR heeft er ook een rol in, nml. instemming geven
voor plan van aanpak.
- Elke 4 jaar wordt RIE herhaald.
- Personeelsenquête om de 2 jaar.
7. Rondvraag
- Oudergesprekken: ouders horen in de wandelgangen wat gemopper over de gang van zaken; het
verschil van tussen aanpak en tijden bij leerkrachten. Meer middagen open staan. De ervaring zal het
leren en we gaan er over door.
- 18 december: kerst mr op patio, Wali en Antoine bouwen. Vanessa en Roelof komt brood smeren.
Jennifer doet de boodschappen. Barbara komt ook uitserveren.

Actiepunten
TSO Tevredenheid: poll en mail
Verkeersituatie
Contact GMR over plannen Meer Primair o.g.v. verduurzaming
Verzamelen extra input CO2 metingen en normen
Opzetten WA groep met ouderraad en klassenouders
Puntje TSO jaarverslag aanpassen
Laatste stukken online

Door
Rutger Steenbrink
Wouter Brand
Rutger Steenbrink
Marloes Lambriex
Roelof van Laar
Vanessa Huizinga
Roelof van laar
Antoine Peters

