MR vergadering woensdag 22 maart 2017 (20:00 uur – 21:30 uur)
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vorige vergadering
a. Deze zijn bij deze goedgekeurd.
4. Notulen GMR
a. Deze zijn doorgenomen en vragen erover zijn beantwoord door ons GMR-lid Kim.
5. Punten directie Anjelier (mededelingen Ton)
a. Mededeling vanuit directie
i. Deze week is er een invaller voor groep 1/2B gevonden. Irene Gravemaker:
ze blijft tot einde schooljaar.
ii. Gisteren (21 maart) heeft de school een brandoefening gehad. Deze verliep
prima. Binnenkort wordt de oefening herhaald.
b. Adjunct procedure
i. Samen met Angelique is Ton bezig met een taakverdeling. Voorlopig is
Angelique één dag per week uit de klas. Dat wordt in de nabije toekomst twee
dagen per week.
ii. De MR heeft later op de avond de procedure zelf nog geëvalueerd. Onder
anderen over: “wat was de rol van de (P)MR?”
c. Technisch lezen, interventies en resultaat
i. We zitten nu midden in de Cito LOVS toetsen evaluaties. Heeft de inzet
resultaat gehad? Kim kan als leescoördinator melden dat het er goed uit ziet:
de niveaus gaan vooruit. Er zijn wat ICT-problemen. Ook voor technisch lezen
is dat merkbaar. De school is bezig deze op te lossen.
d. Overleg/basismodel
i. Ton stelt voor hier een thema van te maken voor de volgende keer. Er zijn
nog wat vraagtekens: bijvoorbeeld wat zijn nu lesuren of taakuren? Hoe zit
het met terugkom-uren? Ook wil Ton hier nog eens over in gesprek met het
bestuur. Doel: duidelijkheid voor iedereen. Op het moment loopt het vrij goed.
e. Ouderraad (OR)
i. Wat speelt is bijvoorbeeld de onduidelijkheid bij sommige mensen tussen OR
en MR. Het is wat zoeken, zeker in perioden met nieuwe, enthousiaste
mensen. Ton heeft met de OR de rol van de OR besproken. Daarbij heeft hij
ook aangegeven dat de MR de taak heeft het controleren van de begroting
van de OR. Tussen OR en MR is er géén formele lijn.
f. De school is begonnen met het maken van de jaarkalender 2017-2018 en de
schoolgids 2017-2018. Deze mogen de MR vóór uitgave bekijken.
6. Terugkoppeling begroting OR
a. De OR zou onze punten meenemen tijdens hun vergadering. Dat is gebeurd. Onze
punten mbt begroting (zoals A4-daagse) neemt de OR over.
i. De voorzitter van de OR heeft aangegeven de punten van de MR met
betrekking tot de begroting te accepteren.
7. MR reglementen gids
a. We hebben ontvangen het boek “De Wet medezeggenschap op scholen”. Deze ligt in
het postvakje MR in de personeelskamer.
8. Nieuwsbrief stukjes schrijven (Mariëlle)
a. Wellicht kan de MR evenals de notulen, óók de agenda openbaar maken.
b. In het Anjeliertje zouden we algemene zaken aan kunnen geven. Denk aan verschil
OR en MR. Wie zitten er in de MR. Zaken buiten de vergaderingen om. Enzovoort.
c. Melding als: “de agenda voor de volgende vergadering staat klaar op de website.”
d. Verder komt er vanuit de MR geen extra nieuwsbrief.
e. Ouders zijn altijd welkom op deze openbare vergadering.

f.

De MR vraagt zich af of bovenstaande punten niet ook gelden / wenselijk zijn voor
OR.
9. 10 april: MR > GMR avond: thema = “sparren met elkaar”.
a. De GMR verwacht dat alle MR-en vertegenwoordigd zijn. Wie gaat namens onze MR
naartoe? Mariëlle, Kim, Atie, Irene. Johan meldt de Anjelier aan.
10. Agendapunten volgende keer/keren:
a. formatie 2017-2018
b. jaarkalender 2017-2018
c. schoolgids 2017-2018
11. Sluiting

