MR vergadering woensdag 18 mei 2016 (20:00 uur – 21:30 uur)
Aanwezig: Talitha, Kim, Aad, Mariëlle, Johan
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vorige vergadering
De notulen worden gemaild naar de MR-leden. Bij geen reactie binnen een week, is
er een akkoord. Wel zijn er diverse voorstellen voor aanpassingen in de notulen,
waardoor het handig is om de notulen tijdens deze vergadering door te nemen.
4. Notulen GMR
Notulen GMR vergadering 2 februari. Er zijn geen vragen over de notulen. Talitha
heeft verder geen aanvullende informatie.
5. Punten directie Anjelier
Er zijn op het moment geen punten vanuit de directie. Wat kunnen we nog
verwachten? Formatie, TSO roosters. evaluatie klachtenregeling, evaluatie
taakverdeling en taakbelasting, meerjarenplan, jaarverslag, concept schoolgids, etc.
De MR zou het prettig vinden als de directie evenals een paar jaar geleden punten op
papier zet, vooraf gaande aan een MR vergadering.
6. Actielijst nav vorige vergadering
a. SharePoint MR
Aad zou eea navragen bij Irene. Irene gaf aan dat er aan wordt gewerkt om
het voor elkaar te krijgen.
b. Schoolplan (Anjelier)
Het schoolplan (2016-2020) van de Anjelier is tot nader order uitgesteld.
Wanneer kunnen wij deze van de directie verwachten? Talitha heeft deze
vraag aan Ton gesteld. Antwoord: “mei/juni.”
c. Leerlingenraad
De OMR gaat het idee leerlingenraad uitwerken in een plan dat aan team
Anjelier aangeboden kan worden. Carina komt met een voorstel.
d. Statuten en Reglementen MR
De Anjelier wil graag het status apart behouden. Aad ligt de totstandkoming
van het stuk toe. Er zijn verder geen inhoudelijke bezwaren op de door Aad
gemailde stukken.
e. Invalbeleid bij ziekte Fedra
Door een wetswijziging kan een klas naar huis worden gestuurd, wanneer er
geen vervanging is. Dit is op Fedra niveau en verloopt verder via de GMR.
Talitha kan eventuele vragen meenemen naar de GMR.
OMR: “Hoe krijgen we de garantie dat de kinderen niet naar huis gestuurd
worden?”
f. Gezicht MR

Het gezicht van de MR kan op de website geplaatst worden.
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7. Rondvraag
Moet de MR nog bijeen komen mbt de nieuwe formatie?
Gaan we nog dit schooljaar een nieuw vergaderschema maken?
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
Vergaderingschema 2016 2017 (met aanvang 20.00 uur):
Woensdag 12/10, 14/12, 15/2, 05/4, 14/06

Actielijst:
item
Overleg met Ton
vergaderschema
Jaarplanning maken

wie
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Johan / Toon
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datum
juni

