Verkort MR - VERSLAG VERGADERING

9 mei 2019

Aanwezige leden:
- Oudergeleding:
- Personeelsgeleding:
- Adviserend lid:

Eef van Lieshout (notulist) en Robin Luijcks (voorzitter)
Carolien Bliek
Mirjam Rutte (directeur)

Afwezige leden:

Angela de Kraker

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sportdag/Koningsspelen
De school heeft besloten dat de school blijft deelnemen aan de sportdag met de bovenbouw en de Koningsspelen met
de onderbouw.
MR Huishoudelijk reglement
Het MR huishoudelijk reglement is op de website geplaatst.
Werkdrukgelden - Inzet ondersteuning gymonderwijs
De school denkt na over extra inzet gymonderwijs. Zodat de lessen van alle leerkrachten één keer in de week worden
overgenomen door een externe gymonderwijzer.
Vertrek leerkracht
Collega S.W. gaat werken bij een andere Archipelschool. Hierdoor is er een vacature ontstaan. De vacature staat open,
maar de verwachting is dat deze lastig is in te vullen. Meerdere scholen zijn op zoek naar leerkrachten. De invulling heeft
invloed op de formatie, mede door het vertrek van collega R.G. De formatie staat de volgende vergadering op de
agenda.
Bevindingen nieuwe schooltijden
De directeur heeft een opzet gemaakt voor de enquête die naar de ouders wordt gestuurd. De school hoopt hiermee
een beeld te krijgen van de mening van de ouders ten opzichte van de nieuwe schooltijden (vijf-gelijke-dagen model). De
opzet wordt besproken en aangevuld. De enquête wordt binnenkort uitgezet.
BSO op onze school
Binnenkort volgt er een gesprek met KOW over de invulling van de BSO op De Sprong.
Statuten & Huishoudelijk reglement
Het vastgesteld huishoudelijk reglement wordt op de website geplaatst.
Verkeersveiligheid rondom school
De afgelopen tijd hebben er meerdere incidenten plaatsgevonden op het zebrapad/kruising Biggekerksestraat,
Middelburgsestraat en Duinstraat met schoolkinderen en hun ouders en andere weggebruikers. De incidenten zijn door
de betrokken ouders gemeld bij de politie. De zorgen over de verkeersveiligheid zijn bekend bij de wijkagent, gemeente

en dorpsraad. De zorgen worden ook gedeeld door buurtbewoners. De eerder aangebrachte zichtbaarheid van een
schoolgebied blijkt onvoldoende te helpen. De school wil een logboek bijhouden.
De MR stelt voor een brief of melding te sturen naar de wijkagent en gemeente om de zorgen over de situatie te delen.

Mocht u als ouder punten besproken willen hebben dan horen wij dat graag!

