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Open vergadering 19.30-20.00 – mr leden
1) Welkom
2) Notulen en actielijst
Geen opmerkingen over de laatste notulen. Alle notulen staan nu op website. De actielijst is
doorgenomen en up-to-date gemaakt.
3) Besluitvorming binnen de mr
1. Na overleg is er besloten dat indien de mr het niet unaniem eens is over een besluit, de
meerderheid van stemmen geldt.
2. Zolang er een oneven aantal mr-leden is, is het volgende van toepassing:
• 1 ouder-lid onthoudt zich van stemmen zodat het aantal pmr en omr leden gelijk is.
• Er tijdens het stemmen een gelijke vertegenwoordiging van locatie is.
• In het geval dat het één van de twee locaties specifiek betreft, de leden die van die
locatie zijn, ook de mogelijkheid krijgen om te stemmen.
4) Eerste opzet jaarplan mr
Door persoonlijke omstandigheden is het niet gelukt om een eerste opzet te maken. Dit punt wordt
verschoven naar de volgende reguliere mr-vergadering.
5) Evaluatie cursus 29 november
Zeer informatief, interessant een leerzaam. Al met al een goede cursus die een bijdrage heeft
geleverd aan het verdiepen van het kennisniveau binnen de mr van de wet- en regelgeving en rechten
en plichten van een mr.
Bij een volgende cursus een vraagstuk neerleggen zodat de stof iets specifieker is en minder breed.
• Actie: Sascha informeren naar mogelijkheden data in maart voor een cursus “mr en
begroting”.
• Actie: Sascha navragen of de stof in deze cursus vertrouwelijk behandeld kan worden, bij
inbreng van eigen begroting.
• Actie: adviseur betrekken bij het beoordelen van de begroting. Uitzoeken hoe dit proces
werkt.

Open vergadering 20.00-21.30 – met directie en bestuurder (laatste aanwezig tot 20.30)
6) Behandeling klacht
Openbaar:
De behandeling van de klacht zal volgende week in een zitting plaatsvinden bij de landelijke klachten
commissie in Utrecht. Omwille van de privacy van alle betrokken personen en instanties, worden er
geen openbare notulen gemaakt van dit punt.

7&8) Besluit tot instemming / advies
a) Ondersteuningsplan
Besluit: akkoord, met inachtneming van een paar kleine tekstuele aanpassingen.
b) Kwaliteitszorgplan
Besluit: akkoord, met inachtneming van een paar kleine tekstuele aanpassingen.
c) Verbeterplan OBS De Winde ouderversie
Besluit: akkoord, met inachtneming van een paar kleine tekstuele aanpassingen.
9) Update directie:
a) Concept Schoolvakanties 2019-2020 – wat zijn 29 en 30 sept voor dagen?
b) Terugkoppeling Kiva en schoolanalyse op schoolniveau.
Wegens ruim overschrijden van vergadertijd wordt dit punt verschoven naar de volgende
reguliere vergadering.
c) Veiligheidsplan
• Directie is nog bezig met dit plan en stuurt het de mr zo snel mogelijk toe.
• Dit plan dient voor het bezoek van de inspectie definitief te zijn. Om dit te
bewerkstelligen is er een extra vergadering ingelast op 20-02-2019.
• Dit zal een reguliere vergadering worden met een volledige agenda.
• In plaats daarvan vervalt de vergadering van 7 mrt voor de pmr-leden. De omr-leden
zijn gevraagd om deze vergadering wel bij te wonen om een update van de directie te
krijgen over het inspectiebezoek. Het zal een korte vergadering worden van een uur.
d) Toekomst van De Winde:
De directie is hierover in gesprek met het bestuur van de scholengroep. Een update volgt zo
spoedig mogelijk. Zowel de mr als de directie heeft uitgesproken dat ze een open en heldere
communicatie naar ouders toe belangrijk vinden. De ouders van de Winde willen we op korte
termijn kunnen informeren over de toekomst van De Winde / de formatie en in het bijzonder
over het eventueel samenvoegen van de groepen 1t/m3 van beide locaties, zoals eind vorig
schooljaar beloofd is.
10) WVTTK
De mr-vergaderingen van dit schooljaar zijn allemaal ruim over de afgesproken vergadertijd heen
gekomen. Voorzitter zal er extra op letten dat de vergaderingen binnen de tijd blijven. Opmerking
hierbij is dat het bespreken van alle plannen/documenten extra tijd hebben gekost. Nu bijna alle
plannen/documenten zijn besproken en goedgekeurd zijn, is de verwacht dat het uitlopen van
vergaderingen niet meer aan de orde zal zijn.
11) Einde en afsluiting

