Notulen MR
MR 2018-2019
Maandag 27 mei 2019
19:00 -20:30 uur
Deelnemers: Joset, Samantha, Tessa, Sander

MR1

Opening

(19.00 uur)
MR2

Vaststellen agenda deze vergadering

(19.00 uur)
MR3

Vaststellen notulen 14 mei 2019

(19.05 uur)

Notulen van de vorige keer zijn goedgekeurd.

MR4

Verslag: Gesprek PMR en Danielle

(19.10-19.25)

Er is gesproken over de rol van de MR

MR5

Toedracht: Gesprek PMR en Danielle

(19.25-19.40)

De PMR is het gesprek aangegaan.

MR6

Standpunt MR: rondgang meningen, discussie

(19.40-19.55)

Wij hebben onze meningen toegelicht

MR7

Standpunt MR: bepalen aanpak: wat nu te doen/laten

(19.55-20.15)

Gesprek met Danielle over hoe wij de samenwerking graag zouden willen zien.
Hoe gaan we werk en communicatie met elkaar afstemmen? We willen een
jaarplan met data wanneer Danielle bepaalde stukken af moet hebben. De
stukken worden tijdig opgestuurd en we worden tijdig geïnformeerd over
lopende zaken. We hebben strepen en daar kunnen we ook wel eens duidelijk op
gaan staan.

MR8

TSO – Brood en spelen

(20.15-20.25)

Hoe heeft het zo kunnen lopen? Waar is de communicatie geweest in de

Notulen MR
tussentijd? Het kan niet in één keer zo erg omslaan. Hoe hadden we dit kunnen
voorkomen? Wat is er gebeurd om tot een beter resultaat te laten komen?
Advies: “De MR adviseert om met Brood en Spelen in gesprek te gaan en met
wederzijds toestemming het contract nog 2 maanden door te laten lopen. Dat
geeft de IJwegschool de gelegenheid om in de tussentijd tot een goede oplossing
te komen voor de TSO. De MR is van mening dat de keuze van TSO los moet
staan van de keuze voor een continurooster. De impact van een continurooster is
dusdanig groot dat een beslissing daarover niet op korte termijn genomen kan
worden.
Bij de vervolgstappen adviseren we je om het inschakelen van ouders bij de TSO
te heroverwegen. Zij zijn een goede aanvulling voor de groep vrijwilligers. De MR
wijst er op dat de communicatie met ouders een rol voor de coördinator van de
TSO moet zijn.”
Brood en Spelen heeft al laten weten open te staan voor een opschorting tot
het einde van het schooljaar met wederzijdse instemming.

MR9

Rondvraag

(20.25-20.30)
MR10

Sluiting

