Verslag MR 4
16-2-2016
Aanwezig: Mark, Bianca, Vicky, Marjolein, Mieke
Afgemeld: Mitchell, Nelleke
Opening en vaststellen van de agenda
Vanwege de samenstelling is de agenda aangepast
Goedkeuren MR 3
Harmonisatiewet
Kinderopvang, peuterspeelzalen en groep nul gaan op in één integrale voorziening
waar peuters voor peuters terecht kunnen.
De wet gaat 1 maart 2016 in.
Voor onze peuters betekent dit dat de schooltijden aangepast worden en de
mogelijkheid tot overblijven vervalt.
Het is nog onduidelijk wat dit betekent voor de MR van de Tarcisiusschool: wordt het
een onderdeel van onze school?
Aanpassen schooltijden.
De MR heeft instemming m.b.t. het aanpassen van de schooltijden.
Het gaat om 15 minuten per week.
Voorstel vanuit het team/directie is om de woensdag- of vrijdagochtend met 15
minuten te verlengen.
Voordat de MR instemming kan geven, moet de school de ouders raadplegen.
Bianca maakt een opzet voor deze raadpleging en deelt dit met de MR.
Agendapunten 5-4
Verslag van de audit waar o.a. Mitchell aan deel zal nemen. Audit: hoe geeft de
school vorm aan verslaggeving van de vorderingen van de leerlingen naar de ouders.
De MR krijgt (nog) weinig input van ouders in het algemeen. Hoe kan de MR zich
‘zichtbaarder’ maken? Idee: informatie delen met ouders via de mededelingenbrief
TSO evalueren
Deel 2: het Finse onderwijssysteem en wat kunnen wij daarvan ‘gebruiken’.
Agendapunt wordt doorgeschoven, Vicky deelt wel artikelen uit over dit onderwerp

Sluiting 21.00 uur
Volgende MR: 5-4

WERKPLAN JAARPLAN MR 15-16
Vergaderen: 5-1, 16-2, 5-4, 24-5, 28-6
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Beleidsstukken, INK
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Begroting AC meesturen
Schooltijden 2016-2017
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Hoe staat de MR op de site?

Aanpassen tekst?

