MR vergadering woensdag 21 mei 2017 (20:00 uur – 21:30 uur)
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vorige vergadering
 Deze zijn per mail goedgekeurd.
4. Notulen GMR
 Op 4 juli is de eerstkomende GMR-vergadering.
5. Beleidsplan sociale veiligheid
 Wij, de MR hebben instemming. Bij deze stemt de MR in met het stuk.
6. De OR
 Besproken is de huidige OR situatie.
7. Formatieplan
 We hebben gekeken naar de formatie voor het komende schooljaar. In iedere groep
1/2 probeert de school een onderwijsassistent te plaatsen.
8. Taakbeleid
 Fedra ziet graag dat alle scholen binnen de stichting naar het overlegmodel gaan .Op
dit moment staat een leerkracht op de Anjelier 960 uur, volgens het basismodel, voor
de klas (x de werkfactor),
 Angelique is bezig met het maken van een takenoverzicht, gekoppeld aan uren.
9. Nieuw MR-lid
 Niemand vanuit het team heeft zich vooralsnog aangemeld. Voorstel is om komend
schooljaar de notulen bij toerbeurt te maken. Irene zal de nieuwe secretaris van de
MR worden.
10. Jaarkalender 2017-2018
 De kalender wordt inhoudelijk als prima gezien.
11. Schoolgids
 De schoolgids wordt inhoudelijk als prima gezien.
12. Data MR-vergaderingen komend schooljaar
 De meesten willen woensdag als vaste dag houden.
o 4 oktober, 22 november, 31 januari, 28 maart, 16 mei, 4 juli.
13. LB benoeming
 Hoe komen LB-functies tot stand? Ton zal dit nog eens komen toelichten. Voor een
LB-functie moet je een masterdiploma hebben of willen halen. Je zou als
leescoördinator bijvoorbeeld beleid moeten kunnen maken.
14. Vakantie rooster/studiedagen
 Het vakantierooster is inmiddels naar ouders toe gecommuniceerd middels het
Anjeliertje.
 Wat studiedagen betreft willen we graag eens met de school meedenken over de
invulling ervan vanaf 2018.
15. Overblijf
 Er is door de OMR een vragenlijst voor ouders samengesteld. Hoe hebben de
kinderen in het afgelopen schooljaar het nieuwe overblijven ervaren? En hoe kunnen
we het overblijfmoment zo goed mogelijk krijgen? We wachten eerst de ouderenquête
af en willen de vragenlijst vervolgens aan Ton voorleggen.
16. MR jaarverslag
 Het verzamelen van alle notulen is voldoende.
17. Sluiting

