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Notulen vorige vergadering   

Geen opmerkingen. 

Klachten   

Geen klachten. 

 

Nieuws en mededelingen directie   

 De tevredenheidspeiling van Movare heeft plaatsgevonden. 84% van de leerkrachten heeft deze 
ingevuld. Op 8 januari zal de terugkoppeling met het team plaatsvinden. 

 Na de kerstvakantie (tot aan de zomervakantie) zal er een nieuwe leerkracht op school komen om 
de 5e kleutergroep te gaan leiden.  

 

Laatste stand van zaken IKC   

Het conceptplan is bijna klaar en zal in januari 2019 worden aangeboden aan de stuurgroep.  

 

Schoolplan 2019-2023   

De “schoolfoto” is gemaakt en de uitslag hiervan zal in januari volgen. Op dit moment zijn de grote 
lijnen van het schoolplan helder en in januari zullen we deze verder uitdiepen tijdens de studiemiddag  

 

Arbozaken   

Kura-advies maakt in januari een risico-inventarisatie van deze school. Tevens is het verplicht om een 
preventiemedewerker aan te stellen op school. De keuze is gevallen op Nico Heuvelmans. De risico -
inventarisatie zal worden teruggekoppeld met directie. Daarna zal er een plan van aanpak worden 
opgesteld. 
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Rondvraag   

Kirsten: Op de website staan de namen nog van de leden van vorig jaar. Dennis zal dit aan Miriam 
doorgeven om het aan te passen.  
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Binnengekomen stukken   

Geen. 

 

Voorzitterschap MR 2019-2020   

Kirtsen heeft een ouder bereid gevonden om het voorzitterschap voor volgend jaar op zich te nemen. 
Voorstel wordt gedaan om deze persoon uit te nodigen voor de volgende vergaderingen om een beeld 
te krijgen van de werkwijze van de MR. 

 

Functie IB   

Movare heeft de functieomschrijving IB klaar. Een IB-er moet volledig IB-taken uitvoeren en kan niet 
meer gedeeltelijk voor de klas staan. Voor deze school betekent dit dat Miriam Heijdendael (met 
instemming van de PMR) deze functie krijgt.  

 

Rondvraag   

 Nicole: Na de kerstvakantie zal er een nieuwe poetsvrouw gaan starten op school.  

 Nicole: Alle digiborden zijn inmiddels overal geïnstalleerd. Begin 2019 zullen de nieuwe 
beeldschermen komen voor de computers. 

 Kirsten: Wie gaat aanschuiven bij de vergaderingen van de Oudervereniging? Afgesproken wordt dat 
een MR-lid aanschuift bij de jaarvergaderingen. 

 


