MR vergadering woensdag 10 mei 2017 (20:00 uur – 21:30 uur)
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Adjunct directeur Anjelier
Angelique stelt zich formeel voor aan de MR als adjunct-directeur.
4. Notulen vorige vergadering
Deze zijn inmiddels per mail goedgekeurd.
5. Verslag bijeenkomst MR-GMR
Er wordt even stil gestaan bij wat er tijdens deze avond besproken is. We hebben een
zakboekje “Wet medezeggenschap op scholen” gekregen. We hebben toezegging gekregen
van Kees Jansen (een jurist die ook voor Fedra werkzaamheden doet) dat we zijn deskundige
hulp altijd mogen vragen.
6. Samenwerking MR-directie
We streven naar een optimale samenwerking met de directie. Prettig dat we voor een MR
vergadering weer een voorgesprek hebben.
Wij hebben als MR ervaren dat we bij belangrijke zaken echt goed de tijd moeten nemen om
ons werk goed te doen. Juist in een tijd/maatschappij waarbij geregeld sprake is van tijdsdruk.
We dienen als MR de procedures goed te volgen. Voordat er een standpunt geformuleerd
wordt over een onderwerp, dient de gehele MR zich erover gebogen te hebben.
7. Lunchtijden
Hoe tevreden is iedereen (leerkrachten, leerlingen, ouders) over het huidige “tussen de
middag” systeem? Is het handig om dit aan ouders te vragen, bijvoorbeeld dmv een enquête?
(Het zou bijvoorbeeld een onderdeel voor het oudertevredenheidsonderzoek kunnen zijn.)
De Anjelier is bezig het systeem te verfijnen. Wanneer heeft de MR hierin een rol?
Wordt het huidige systeem binnen de Anjelier nog geëvalueerd? Wanneer en hoe?
Carina en Irene zullen (alvast) een ouder/kind enquête voorbereiden. Deze vragen bespreken
we met Ton.
8. LB benoeming
De MR speelt hier geen rol in. Benoemingen dienen wat ons betreft wel transparant te
verlopen. LB benoemingen komen er pas, wanneer er een post HBO opleiding is afgerond.
9. Aftreden MR-lid
Ton gaf aan dat wij als MR een nieuw lid moeten werven, in plaats van Johan, die uit de MR
gaat. We zullen een mail sturen naar het team.
10. Uitzoeken instemming- of adviesrecht mbt:
 Formatieplan
 Jaarplan
 Schoolplan
 Jaarverslag
 Taakbeleid/werktijdenregeling
 Nascholingsplan
 Vakantie rooster/studiedagen
 Schoolgids
Dit gaan we uitzoeken en komen er tijdens de komende vergadering op terug.
11. Evaluatie jaarverslag MR
Hebben we vorig jaar niet gemaakt. Mariëlle maakt een opzet voor dit jaar.
12. Sluiting

