Agenda MR / Notulen
X = Aanwezig / - = Afwezig
- Lex
X Brenda
- Sacha

Oudergeleding
Oudergeleding
Oudergeleding

X Davey
X Miriam

Personeelsgeleding
Personeelsgeleding

X Petra

Directie de Bijenkorf

Data vergadering 18/19
03/10/2018 1900uur

28/11/2018 1900uur

16/01/2019 1900uur

17-04-2019 1900 uur

26-06-2019 1900 uur

•

Opening en mededelingen
Vergadering start om 19.00 uur
Mededelingen:
• Welkom en kort voorstel rondje

•

Vaststellen functies
• Voorzitter / Sar: Lex
• Notulist: Brenda / contact website: Miriam
• GMR: Sacha

•

GMR
▪ Vergader data?
▪

•

Agenda komend schooljaar
Zie bijlage

•

4 daagse schoolweek? / tekort aan invalkrachten
Hoe staat het ervoor omtrent de inval poule en een alternatief?
Agora en Zaan Primair slaan de handen ineen voor het lerarentekort. Er vindt
wekelijks overleg plaats. Er wordt berekend hoe groot het personeelstekort is en op
basis daarvan wordt gekeken of de 4daagse schoolweek voor alle scholen in de
Zaanstreek gaat gelden. De gemeente is volledig op de hoogte en heeft verklaard
actief mee te willen werken, bijvoorbeeld in het geval van voorrang bij
woningruimte.
Binnen de Bijenkorf is een ouderinitiatief om te helpen bij de eerste opvang in geval
van ziekte. Dit gaat om kortdurend verzuim. Bij langdurig verzuim is er een
staffellijst opgesteld.
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Er zijn initiatieven in overleg met alle kinderopvangorganisaties en Fluxus om
vakdocenten in te huren in geval van ziekte.
Qua zij-instromers is er een strenge selectieprocedure. Er wordt de hoogste
salarisschaal aangeboden voor een startbekwame leraar. Er zijn ongeveer 10 zijinstromers binnen de stichting.
Er zijn veel ontwikkelingen gaande, het is geen garantie dat de 5daagse schoolweek
op de Bijenkorf gehandhaafd kan blijven. De school is onderdeel van de stichting en
zal moeten participeren in de oplossing.
•

Ingebrachte onderwerpen teamleden / ouders
Opgestuurde notulen staan niet op de website. Wie is er dit jaar verantwoordelijk
voor de website?

•

TSO/schooltijden
Voorstel vanuit schoolcommissie om onderzoekscommissie in te stellen om voor- en
nadelen bij een wijziging in schooltijden te onderzoeken. Dit vinden we een goed
voorstel. Brenda vertegenwoordigt de oudergeleding van de MR. Miriam vraagt Paula
uit de teamgeleding.

•

Rondvraag en sluiting

ACTIELIJST

Wie?

Actie

√

Miriam

Website update; foto’s en notulen

Miriam

Vergaderdata MR in Digiduif

Sacha

Vergaderdata GMR doorgeven

Miriam

Paula vragen voor schooltijden

Lex

Koekjes (of gebak) bij de vergadering

Te agenderen voor volgende vergadering:
• Schoolgids: omzetten tot schoolkatern met 10 onderwerpen, die kort gepresenteerd
worden, dat twee jaar vaststaat.
•
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Op termijn:
• Stand van zaken schooltijdencommissie.
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