NOTULEN MR-VERGADERING MAANDAG 10 oktober 2016 VAN 19.45 - 22.00 UUR
Aanwezig vanuit de oudergeleding;
Vanuit het schoolteam;
Bericht van verhindering;
Op uitnodiging;

Mascha Damen (voorzitter), Louise Snieders, Boris Kwantes en Bas
Derissen.
Jolanda Franchimont en Marlous van den Miessen (secretaris).
Dominique Kooper, Marloes van den Brand (zwangerschapsverlof)
Gerard de Ronde

1. Opening
2. Notulen
Zijn voorafgaand aan vergadering goedgekeurd en staan op de site.

3. Gesprek met directie
Boris geeft aan tevreden te zijn over de gesprekken met directie van afgelopen jaar.
Een aantal zaken zijn nog niet helemaal afgerond.
* Schoolplan
* Schooljaarplan (floating plan)
Gerard geeft aan dat het schoolplan af is. Laatste versie is van 07-10-2016. Het schooljaarplan
is opgenomen in het schoolplan.
* Schoolgids
Marlous kijkt nogmaals naar laatste versie en koppelt dit terug met directie
* Schoolkalender
Gerard geeft aan dat deze ook zo goed als af is.
Afspraak juni 2017 > Ter instemming – formatie, kalender/schoolgids en jaarplan.
* SOP
SOP
(hamerstuk)
komt
7
november
op
de
agenda
(instemming)
Gerard geeft aan dat dit 11-10-2016 besproken wordt met stichtingsdirecteur
* POM resultaten
MR geeft aan op 7 november de gehele POM te willen inzien. Gerard geeft aan dat het personeelsgedeelte niet openbaar wordt gedeeld. Dit is een besluit vanuit het bestuur. Boris vraagt
aan Gerard om dit nogmaals aan de nieuwe stichtingsdirecteur te vragen.
Louise vraagt wanneer de MR de resultaten(individuele) van de ouders en leerlingen kunnen
krijgen. Gerard geeft aan dat dit deze week nog kan.

4. Communicatie

 Een verzoek vanuit de MR om weer scherper te zijn met de communicatie. Is er al wat meer
informatie voor op de website beschikbaar?
 Mascha vraagt om goed op te letten m.b.t. de privacy in het weekbulletin. Kunnen verouderde
Weekbulletins van de website af?

5. Plan 2016/2017 van directie voor MR
Gerard heeft een tijdspan doorgegeven. Ambitiegesprek komt ook volgend jaar terug..

6. Opvolging informatieavond ouders en team nieuwe schooltijden / voorstel directie
In volgende teamvergadering 20-10-2016 komt dit terug. Mascha vraagt of Gerard de ouders
hierover op de hoogte wil houden d.m.v. een stukje in weekbulletin.
Gerard wil ook de MR informeren dat enkele taken zijn overgedragen naar de onderzoeksgroepen. Het team is bezig met een gedragen veranderproces. Jolanda geeft aan dat dit nog niet
voor alle onderzoeksgroepen optimaal is.
De MR geeft nogmaals nadrukkelijk aan dat zij het belangrijk vindt dat de directie voor de klas
blijft.
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Actie MR> huishoudelijk regelement (directie en managementstatuut)

7. Ingekomen stukken
Enkele Informatiefolders MR

8. Rondvraag
Jolanda> geeft aan dat de doorvoeren IPC naar de groepen 4 volop in uitvoering zijn. IPC naar
de groepen 3 staat op de planning. En de kleutergroepen?
MR geeft aan dat dit geen MR-zaak is maar in eerste instantie bij het team ligt.
Mascha> Wie gaan er naar de algemene oudervergadering 18-10-2016?
Jolanda geeft aan hier bij aanwezig te zijn.

9. Sluiting
Volgende vergadering is maandag 07 november 19.45 uur.

VOLGENDE MR-VERGADERING;
MAANDAG 07 nov. 2016, 19.45 uur.
Afwezig:
Agenderen:

nog géén afmeldingen
….
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