Notulen MR vergadering 7 maart 2022
Aanwezig:
Notulist:

personeelsgeleding: Judith de Kruif en Simone Wagensveld
oudergeleding: Astrid Nobe, Jeroen Zaagmans en Sarah van Ettekoven
directie: Nicole Ossendrijver
Sarah van Ettekoven

1. Welkom en kennismaking Astrid
* Astrid schuift deze vergadering nieuw aan als oMR lid. Welkom!
2. Vaststellen definitieve agenda
* Punt: verkiezingen nieuwe pMR-leden is toegevoegd
3. Mededelingen/ingekomen stukken
* Notulen GMR zijn binnengekomen. Hierin staat o.a. vermeld dat het SKOSS-logo
onder handen wordt genomen en er meer aandacht wordt besteed aan eenheid en
zichtbaarheid van de organisatie.
* Nicole meldt dat er met de basisscholen in Soesterberg wordt gesproken over de
mogelijkheden voor de evt. school opvang van vluchteling kinderen. Dit is een
verkennend gesprek.
* Nicole meldt verder dat er vanuit de OR plannen worden gemaakt voor een leuk
schoolreisje. De OR en docenten uit de ‘cultuurgroep’ zijn hierbij betrokken.
* Vernieuwing schoolplein krijgt steeds meer vorm. Er wordt actie gezet achter de
financiën via bestuur en gemeente.
4. Verloop ouderpeiling/ouder betrokkenheid enquête
* Dit punt liep wat anders dan we van tevoren hadden bedacht. Er blijken geen
vragen aan de enquête toegevoegd te kunnen worden omdat het een SKOSS-breed
model is en de gegevens op één en gelijke manier moeten worden verwerkt om de
juiste resultaten te krijgen. Dat betekent dat deze week de enquête via directie naar
alle ouders wordt verzonden. De onderzoeksresultaten komen, zodra deze bekend
zijn in de MR vergadering ter sprake. A.d.h.v. de uitslag wordt gekeken waar de
mogelijke verbeterpunten voor de Carolusschool liggen en hoe we daar met elkaar
aan gaan werken.
5. Werkdrukgelden en NPO gelden
* Dit punt verplaatsen we naar de volgende vergadering omdat de pMR nog geen tijd
heeft gehad deze gelden uit te zoeken i.v.m. ziekte, vakantie en administratie VO.
6. Personele zaken
* Karlijn is zwanger! Helaas gaat dit gepaard met ziek zijn en is zij (tijdelijk) afwezig.
Karlijn wordt per 1 april vervangen door Tessa. Tot die tijd worden gaten opgevuld
door collega’s en invalpool.
* Niels’ ouderschapsverlofdagen worden opgevangen door Michel.
* Sven is een nieuwe leraar via het zij-instroom traject.
Fijn dat alle ‘gaten’ weer zijn gevuld!
Nicole gaat langzaamaan bezig met de formatie voor schooljaar 2022/2023.

7. Verkiezingsprocedure pMR
* Karlijn en Judith zitten al een aantal jaren in de pMR. De zittingstermijn van de MR
is 3 jaar. Hierna komen er (her)verkiezingen. De pMR verstuurd deze week een mail
met de uitvraag naar 2 nieuwe leden. Dit kunnen alle personeelsleden van de
Carolusschool zijn. In de mail worden de wettelijke rechten en plichten voor het
deelnemen in de MR vermeld. De volgende vergadering horen we of er reactie op de
uitvraag is gekomen.
8. Afsluiting en planning volgende vergadering
* Er zijn geen punten voor de rondvraag
* Volgende vergadering is op maandag 30 mei van 16:00-17:30uur
P.M.
* Uitslag ouderpeiling - Directie
* NPO/werkdruk gelden - pMR
* Uitslag uitvraag 2 pMR leden - pMR
* Formatie opzet 2022/2023 - Directie

