Agenda MR Antoniusschool: dinsdag 12 februari 2019
Start: 19.30u

Aanwezig:
Oudergeleding –Rene Groen (notulist), Renske Peters
Personeelsgeleding – José van der Laan (voorzitter), Erica Hermans, Leonore Melkert
Afwezig: Mariëtte Rijneveld (ziek)
1. Opening/agenda vaststellen
2. Notulen van 06-11-2018
Goedgekeurd.
Via de mail hebben we ook het vakantierooster voor 2019-2020 goedgekeurd.
3. Binnengekomen post/mail
MR magazine 1 2019, MR magazine 8 2018, InfoMR 4 2018
4. GMR vergadering d.d. 26-11-2018 (07-01-2019 is komen te vervallen)
 De notulen zijn helaas kwijt.
5. Samenstelling MR
Na het vertrek van Elize telt de oudergeleding 2 leden. De personeelsgeleding telt nu 4 leden.
Dit moet gelijk worden getrokken. Besloten dat er 2 ouders bijkomen. Leonore schrijft een
stukje voor in de eerstvolgende nieuwsbrief met daarin de mogelijkheid om aan te melden
volgens de standaardprocedure. Alle geïnteresseerde ouders zijn verder welkom bij de
eerstvolgende MR vergadering om te kijken of het iets voor ze is.
Elize was voorzitter. José neemt deze rol over
Elize nam namens de oudergeleding plaats in de GMR. Rene neemt deze rol over.
6. Schoolveiligheidsplan (update)
Leonore geeft een update op het schoolveiligheidsplan. Dit is nog niet af, geen planning
afgegeven. Besproken zijn: medicijngebruik van leerlingen, rol preventiemedewerker bij
ongevallen van personeel en overblijf. Dit laatste punt is de afgelopen periode vaak
onderwerp van gesprek onder ouders. Er zijn zorgen geuit over de coördinatie en de
communicatie tussen overblijfouders en personeel. Logboek lijkt bijvoorbeeld niet actief
bijgehouden te worden. Leonore legt dit punt vanuit de MR neer bij Eric.
7. Staking (stand van zaken)
Er is een mail met alle informatie gestuurd naar de ouders over de staking van vrijdag 15
maart aanstaande. De school blijft open.
8. Ouderenquête (stand van zaken)
Inhoud van de aanstaande ouderenquête besproken. Deze sluit aan bij de vorige
ouderenquête 3 jaar geleden. Verbeterpunten van oudergeleding en personeelsgeleding
over de vraagstelling en taal van de enquête zijn aangegeven bij Leonore. Zij verwerkt deze
punten met de werkgroep. De ouderraad kijkt er vervolgens ook nog naar. Doel is om de
enquête in april ut te sturen.

9. Jaarplan 2018-2019 (update)

Bovenstaande punten zijn besproken, geen verdere bijzonderheden.
10. Mededelingen team/nieuwsbrief
- Schrijven (vervolg)
Blokschrift blijft, wel wordt extra aandacht gegeven aan het lezen van lopend schrift in de
onderbouw.
- Buitengewoon verlof
Het aanvraagformulier voor het aanvragen van buitengewoon verlof door ouders is
verduidelijkt. Verantwoordelijkheid voor verlof nemen ligt altijd bij de ouder. Bij een
eventuele inspectie overlegt de school de aanvragen. De onderwijsinspectie is dan
gemachtigd boetes op te leggen.
- Schooltuintjes
Er wordt gekeken naar de mogelijkheid schooltuintjes aan te leggen. Locatie en
haalbaarheid worden op dit moment onderzocht.
- Schoolfotograaf – groepsfoto
Naar aanleiding van klachten is besloten dat de groepsfoto in de kubussen eens per 4 jaar
zal worden gedaan.
- Jeugd- sport en cultuur fonds
Er is geld beschikbaar vanuit dit fonds voor ouders die hiervoor in aanmerking komen.
Aanvragen hiervoor kunnen worden gedaan bij de directie.
- Carnaval
Er zijn nog steeds ouders nodig, graag aandacht hiervoor!
Volgende keer: dinsdag 2 april 2019

