NOTULEN MR-VERGADERING MAANDAG 14 september 2015 VAN 19.45 – 21.15 UUR
Aanwezig vanuit de oudergeleding;
Vanuit het schoolteam;

Louise Snieders (verv. voorzitter) en Bas Derissen.
Britt van den Heuvel. Monique Hoevenaar, Dominique Kooper en Marlous van der Miessen (secretaris).
Bericht van verhindering;
Mascha Damen (voorzitter) en Gerard de Ronde
Afwezig zonder bericht van verhindering; Boris Kwantes
Op uitnodiging;
--

1. Opening
Voorzitter opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom.
Voorzitter laat MR-leden weten met de directie over de volgende zaken te willen praten:
Schoolplan – formatie – taakbeleid – communicatie – vacatures (2 leerkrachten en IB-er Bovenbouw).

2. Vaststelling notulen 18-05-2015 en 29-06-2015
18-05:
29-06:

Notulen worden zonder verdere aanpassingen goedgekeurd.
Diverse wijzigingen doorgevoerd.

n.a.v. ‘vacatures’ .
Volgens de procedure is de directie verantwoordelijk voor het bekend maken van vacatures binnen het team en aan de MR, de stichting dient vacatures binnen de stichting bij de directies van
de verschillende scholen bekend worden.
n.a.v. ‘leerlingenraad’.
Is besproken; de leerlingen die vorig jaar de opzet hebben gemaakt (nu in groepen 7 en 8) willen
hier zelf graag invulling aan geven. Na dit jaar zal vermoedelijk een bredere opzet, met leerlingen
uit groep 5 t/m 8 worden gezocht.
Louise maakt een overzicht van de diverse openstaande punten en mailt dit rond voor feedback,
voordat het naar de directie gaat.

3. Speerpunten schooljaar 2015-2016
Als MR selecteren we voorlopig de volgende punten om op te volgen (i.v.m. afwezigheid Boris en
Mascha volgende overleg definitief te bepalen):
Uit lijstje BG/Theo:
#2
Mgt statuut en MR regelement
#3
Schoolplan, schooljaarplan en schoolgids (te ontvangen eind sept. 2015)
#5
taakbeleid
#6
status visie en missie: meenemen bij #3, schoolplan e.d.
(Toetsen bij Gerard: waarom niet op lijstje veranderonderwerpen; opmerking: veel energie
ingestoken n.a.v. POM, zonde om dit te laten wegebben.)
#7
Schoolondersteuningsplan
Uit de lijst van Gerard:
#3
Borging Vvto
#4
Borging meer en hoogbegaafdheid
#7
Andere schooltijden
#8
Communicatie
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Uit de lijst ‘MR interne onderwerpen’:
Ad 1.
Punten agenderen
Ad 2.
Dominique en Britt nemen contact op met vz. Ouderraad om een keer informeel samen te
komen.
Ad 3.
Op agenda voor maart
Ad 6.
Nog niet beschikbaar
Ad 7.
Vast op agenda
Ad 9.
Jaarlijks. Monique geeft aan op zoek te zijn naar zowel ouders als ook leerkrachten voor in
verkeerscommissie. Marlous neemt stokje over als voorzitter.

4. Rondvraag
Monique heeft geen toegang meer tot dropbox. Vragen aan Mascha om dit opnieuw te regelen.
Van Boris het verzoek aan allen om uitsluitend zijn nieuwe e-mail adres te gebruiken.

5. Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur.

VOLGENDE MR-VERGADERING;
MAANDAG 12 okt. 2015, 19.45 uur.
Afwezig: Britt (werkweek groep 8 op Het Woldhuis)
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