MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Notulen MR vergadering 21 – 6 – 2018
Aanwezig: Jan-Bernard, Paul, Tim, Judith, Anita, Sylvia, Rob, Max
Afwezig: Colinda, Reint
Notulant: Liesbeth
Algemeen
1. Opening
Paul heet iedereen welkom, speciaal Rob en Max. We doen een kort voorstelrondje.
2. Mededelingen
a. Secretaris:
- Vanmiddag heeft Reint Jaarplan en SOP in SharePoint gezet. Niet iedereen heeft dit
kunnen bekijken. Het Jaarplan moet goedgekeurd worden, maar er is geen
behandeling mogelijk.
Paul stelt een brief op: Jaarplan niet kunnen behandelen door late toesturing en
afwezigheid directeur-bestuurder. Op de 1e MR-vergadering in het nieuwe schooljaar
(6 sept.) wordt het Jaarplan besproken. MR-leden: graag eventuele vragen voor de
zomervakantie naar Paul mailen.
- SOP is zorgprofiel, overzicht van wat op school al gebeurt en nog moet gebeuren;
ontwikkelpunten van De Zeggewijzer.
(P)MR heeft ingestemd.
b. Voorzitter: geen mededelingen.
c. Leden (P)MR: geen mededelingen.
d. Directie: niemand aanwezig.
3. Notulen
a. MR: Geen opmerkingen; notulen worden vastgesteld.
b. GMR: Er is nog geen vergadering geweest.
4. Afsprakenlijst
Onderwerp

Actie door

Klaar d.d.

MR-cursus op agenda 1e vergadering

Judith

september 2018 Is gebeurd

Voorstel vergaderdata MR

Judith, Anita

zsm

Is gebeurd

SOP naar MR

Reint, Judith

zsm

Is gebeurd

Datum overleg Schoolveiligheidsplan

Reint, Anita

zsm

Is gebeurd
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Reactie

Schoolveiligheidsplan en Jaarplan op
agenda van 21 juni

Judith

half juni

Is gebeurd

PMR: instemming Formatieplan

PMR

zsm

Is gebeurd

Instemming
5. Formatie
Deze is in het team besproken. Na extra overleg heeft de (P)MR ingestemd.
6. Jaarplan
Zie mededelingen.
7. Schoolgids
Niet iedereen heeft dit document door kunnen nemen. Omdat er geen wijzigingen zullen
worden doorgevoerd, wordt er instemming verleend.
Judith regelt dat de tekst betreffende de MR wordt geactualiseerd.
Informatief
8. Taakbeleid
Dit onderdeel wordt doorgeschoven, zodat het in september kritisch kan worden
bekeken.
9. Schoolveiligheidsplan
In verband met RI&E is er een afspraak gemaakt met EMS Risico. De school wordt
bekeken en daaruit volgen eventuele verbeterpunten. Overleg heeft inmiddels
plaatsgevonden, rapport wordt toegestuurd.
10. Cognitieve resultaten De Zeggewijzer
Dit onderdeel komt in september op de agenda.
11. Visie/schoolorganisatie/IKC
Deze ontwikkelingen staan tijdelijk stil. Na de zomervakantie wordt het waarschijnlijk
weer opgepakt.
12. Jaarrekening SKOD
Dit onderdeel komt in september op de agenda.
13. Vergaderdata komend schooljaar
Definitief: donderdag 06 september, aanvang 19.30 uur
dinsdag
30 oktober
maandag
14 januari
dinsdag
19 maart
maandag
13 mei
donderdag 20 juni, aanvang 19.00 uur
Judith zorgt ervoor dat deze data op de schoolkalender komen.
14. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
15. Evaluatie verkiezing ouder MR
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- Paul heeft dit niet de benodigde aandacht kunnen geven, verontschuldigt zich hiervoor.
- Taakverdeling binnen de MR goed bekijken. Paul heeft het erg druk, zal waarschijnlijk
besluiten een stapje terug te doen.
- Verkiezingen op zich zijn goed gegaan, al leefde het niet bij alle ouders.
- Het Reglement Verkiezingen moet worden aangepast wb gelijke stand. Dit moet op de
rolagenda komen. Paul bekijkt wanneer dit onderwerp op de agenda zou kunnen.
16. GMR lid
Paul legt de situatie uit.
Rob kan deze taak niet combineren met zijn werk. Max gaat in ieder geval één keer een
GMR-vergadering bijwonen.
17. Lidmaatschap CNV
Dit is erg duur. Lidmaatschap AoB kost de helft.
De GMR gaat een lidmaatschap aan waar elke MR gebruik van kan maken.
Anita zegt het lidmaatschap van CNV op.
18. Sluiting
De MR neemt afscheid van Jan Bernard en Tim met hartelijke woorden en een kleine
attentie.
INSTEMMING VERLEEND MET:
SOP
(P)MR
Formatie (P)MR
Schoolgids
AFSPRAKENLIJST
Onderwerp

Actie door

Klaar d.d.

Brief naar Reint over late aanlevering
Jaarplan (en SOP)

Paul

z.s.m.

Evt vragen over Jaarplan naar Paul

MR-leden

voor de zomervakantie

Schoolgids: tekst MR actualiseren

Judith

z.s.m.

Op agenda september: Jaarplan,
Taakbeleid, Cognitieve resultaten,
Jaarrekening SKOD

Judith

september

Vergaderdata MR op schoolkalender

Judith

z.s.m.

Wanneer kan Reglement
Verkiezingen op agenda?
Opzeggen lidmaatschap CNV

Paul

z.s.m.

Anita

z.s.m. Is inmiddels gebeurd.
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