Notulen vergadering MR van de Ds. G.H. Kerstenschool te Ridderkerk
13-04-2011
Aanwezig namens MR:
Wim van Asperen (voorzitter)
Liesbeth Martinu (secretaris)
Inge Molenaar
Adriaan Wisse
Anke van Keulen
René Vrijhof

Vakantierooster:
Wordt akkoord bevonden.

Arbobeleidsplan:
Oefenen van ontruimingsplan: als MR zullen we adviseren om in de nieuwe school hier z.s.m. prioriteit aan te
geven.
Er wordt aangegeven dat de resultaten van de RI&E aan de MR zullen worden voorgelegd, evenals het plan van
aanpak en het veiligheidsplan

MJOP:
Wordt akkoord bevonden.

Formatie-invulling:
De Personeelsgeleding is in een eerdere personeelsvergadering al akkoord gegaan.

Concept-begroting 2011/meerj.begroting 2011
De vraag wordt gesteld waardoor er een stijging van personele vergoeding in 2013 plaatsvindt, terwijl het
leerlingenaantal daalt.
Tevens wordt de vraag gesteld dat er een subsidie voor vakleerkrachten wordt ontvangen, maar deze is niet
aanwezig. Wordt dit ergens anders voor ingezet?
Deze vragen zullen beide vragen aan de directie gesteld worden.

Bespreking uitslag personeels- en ouderenquête + vervolgstappen
Uit de uitslag van de enquête blijkt dat het huidige overblijfsysteem en -tijden goed gewaardeerd
wordt. Daar het aantal voorstanders van een continu-rooster nog niet eens de helft van het aantal
ouders bedraagt, zal niet verder worden ingegaan op het onderzoek van een continue-rooster.
Rondvraag
Er wordt gevraagd naar een “smoelenboek” voor in de schoolgids. Dit komt op de site. Tevens wordt
aangegeven dat er een grote voorkeur is voor een geheel nieuwe schoolgids, temeer daar je nu met z’n allen
naar een nieuwe school gaat.
Er wordt aangegeven dat het jammer is dat er dit jaar geen ouder- of opa-en oma morgens zijn. Er is qua
locaties geen verschil t.o.v voorgaande jaren, dus de reden is ook niet duidelijk. Besloten wordt dit door te
geven aan de directie.

Er wordt aangegeven dat in het kader van het functiemix-beleid de personeelsgeleding toestemming heeft
gegeven dat er leerkrachten van 1% LC naar 3% LB gaan. Na de zomervakantie zal daar meer informatie over
komen.
Er wordt gevraagd naar de verkleining van het kleuterplein. Aangegeven wordt dat de beukenhaag er uitgaat.

