NOTULEN MR-VERGADERING MAANDAG 09 februari 2015 VAN 19.30 – 22.00 UUR
Aanwezig vanuit de oudergeleding; Mascha Damen (voorzitter). Bas Derissen, Louise Snieders.
Vanuit het schoolteam; Monique Hoevenaar, Marlous van der Miessen (secretaris) en Frida Lucas.
Bericht van verhindering; Boris Kwantes, Dominique Kooper.
Naar aanleiding van de door de MR gevolgde verdiepingscursus is besloten de aard van de vergadering die van
een ‘werksessie activiteitenplan MR’ te laten zijn, met als doel de activiteiten/focus van de MR voor het lopende
schooljaar scherp te krijgen voor zowel MR als directie. Op deze wijze willen we werken aan een meer
gestructureerde en gerichte samenwerking met en communicatie naar directie en bestuur.
Een aantal lopende zaken verdienen een update en worden ter vergadering besproken:

1. Vanuit de GMR
Boris Kwantes is aanwezig geweest bij de GMR vergadering d.d. 3 februari 2015 en laat via de voorzitter weten
dat de gevraagde statuten (Medezeggenschapsstatuut, met daarin opgenomen de faciliteitenregeling, en
Managementstatuut) door het bestuur per augustus 2015 (schooljaar 2015/2016) kwalitatief opgeleverd wordt. De
GMR biedt het bestuur de tijd om beide statuten ‘goed’ op te kunnen leveren.
De POM (tevredenheid enquête) is in deze opzet door de stichting voor het eerst uitgevoerd. De resultaten zijn
dusdanig dat de intentie is om in november 2015 opnieuw een tevredenheid enquête uit te voeren.
Ouderresultaten zijn voor De Schalm nog niet meegenomen omdat er te weinig respons was. De school (Gerald)
heeft een nieuwe enquête uitgestuurd aan alle ouders.

2. Activiteitenplan MR
De focus van de MR ligt de komende 4 maanden op de volgende onderwerpen:


Instemmen Formatieplan "aantallen" 2015-2016



Bespreken Schoolplan 2015-2019



Bespreken Schooljaarplan 2015-2016



Instemmen Schoolgids



Bespreken evaluatie & (communicatie)plan jaarlijkse wissel groepen 4&6



Bespreken Tevredenheids onderzoek POM

Voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.

VOLGENDE MR-VERGADERING;
MAANDAG 16 MAART 2015, aanv. 19.30 uur.
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