Notulen MR vergadering woensdag 9 december 2015 (20:00 uur – 21:30 uur)
Aanwezig: Kim, Aad, Carina, Mariël, Talitha, Johan
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vorige vergadering
Deze waren mbv e-mails al goedgekeurd.
4. Notulen GMR
Tussen deze en de vorige vergadering in, hebben we geen nieuwe notulen
ontvangen.
5. Punten directie Anjelier
Zie punt 6 i. Ton geeft een toelichting over de totstandkoming van een nieuw
schoolrooster.
6. Actielijst nav vorige vergadering
a. Taakbeleid Anjelier
Dit punt schuift door naar een volgende keer. Het team is er nog niet klaar
mee. We willen met Ton een einddatum vaststellen. Vóór de volgende
vergadering (27 jan ’16) willen we een document hebben ontvangen.
b. Huishoudelijk reglement MR
Aad zit in de commissie vanuit Fedra om het reglement op te stellen. Het
wordt een uniform stuk voor alle Fedra scholen.
c. Schoolondersteuningsplan
Punten vanuit de MR zijn grotendeels verwerkt in het plan. Hier is de MR
content mee en de MR keurt het plan goed. Het plan wordt voor een jaar
vastgesteld. In het jaarverslag komt vervolgens een stukje reflectie te staan.
d. Het benutten van de website van de Anjelier
(oa mbt notulen van de MR vergaderingen). Johan wil dit op zich nemen.
e. Schoolplan (Anjelier).
Zie Actielijst. Vóór de volgende vergadering (27 jan ’16) willen we een
document hebben ontvangen.
f. Meerjarenplan (Anjelier & Fedra).
Zie Actielijst. Vóór de volgende vergadering (27 jan ’16) willen we een
document hebben ontvangen.
Vóór de volgende vergadering (27 jan ’16) willen we documenten a, e en f
ontvangen.
g. Oudergesprekken
Het startgesprek (kennismakingsgesprek) met ouders is nieuw beleid. Dit is
niet vooraf met de MR besproken. Graag zouden we het punt wel een keer
geëvalueerd willen zien (met zowel leerkrachten als ouders). Middels een

klankbordgroep? Hoe bevalt het startgesprek nu? Bij de leerkrachten viel het
goed. En bij de ouders?
Gaat het team dit punt zelf nog evalueren?
Groep 8 heeft ondertussen een start gemaakt met het voeren ven de
voorlopige adviesgesprekken met de leerlingen erbij.
h. Leerlingenraad
De reacties van de meeste MR leden: “ja, leuk!” Maar voor we hiermee
verder gaan, willen we er eerst meer informatie over krijgen.
i. Status “commissie roosters”
Ton licht toe mbv een uitdraai van een ppt. Onder anderen de aanstaande
keuze voor rooster A, B1 of B2. A is een rooster zonder vrije
woensdagmiddag. B is een rooster mét vrije woensdagmiddag. Bij B is er
vervolgens de keuze voor continurooster B1) of niet (B2). Deze zelfde
presentatie is aan het team gegeven.
j. Gezicht MR & GroepsApp.
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7. Rondvraag
8. Sluiting
Vergaderingschema 2015 2016 (met aanvang 20.00 uur):
do 17 sep 2015, wo 4 nov 2015, wo 9 dec 2015, wo 27 jan 2016, wo 23 maart 2016, wo 18 mei 2016

Actielijst:
item
Einddatum vaststellen mbt taakbeleid met Ton
Navraag doen mbt schoolplan bij Ton
Navraag doen mbt meerjarenplan bij Ton
Een opzet richting “Het idee leerlingenraad uitwerken”
Notulen (laatste 3 verg) op de website + gezicht MR

wie
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Aanvulling(en) ná de vergadering:
 Het taakbeleid is als document opgenomen in het invoeringspaln.
 Het schoolplan van de Anjelier is tot nader order uitgesteld, ivm de hectiek van de
laatste tijd rondom de nieuwe cao en de nieuwe schooltijden.
 Het meerjarenplan van Fedra is te vinden op de website van Fedra.

