Verslag MR 1 CONCEPT
13-9-2016
Aanwezig: Bianca, Mitchell, Nelleke, Mark, Marjolein, Vicky, Mieke
Later: Addy

Opening
De eerste MR van dit schooljaar in een zeer warme school.
Wat is er in het voorgaande schooljaar gedaan, wat worden de speerpunten voor dit
schooljaar?
MR 7
Verslag goedgekeurd
Mededelingen directie
Stand van zaken:
●Quebble: Maandag 3 oktober 15.30 geeft de directeur voorlichting aan de MR.
●Zelf-audit: het plan voor een andere manier van rapportage is in ontwikkeling. MR
kan hier advies bij uitbrengen. (zie bijlage ATV 9-6) # agendapunt
●KDV Tarsientje: hier moet een oudercommissie opgezet worden. Dit kan gekoppeld
worden aan de MR. Heeft dit onze voorkeur? Er zijn overkoepelende belangen, maar
ook aparte belangen. De harmonisatie kost de directie veel extra tijd en energie.
●Jaarverslag: graag op- en aanmerkingen (zie bijlage) # agendapunt
●Schoolplan, schoolgids: deadline van de stukken die de MR moeten passeren is 1
juli; dat is voor de MR zeer kort dag. Bespreken is een agendapunt van deze
vergadering.
●Educatief partnerschap-ouderbetrokkenheid-ouderparticipatie: de directie had een
voorstel: Kgotla. Dit blijkt echter financieel niet haalbaar.
MR ouder-personeelsgeleding
Er zijn 2 kandidaten voor de oudergeleding. Marjolein start de verkiezing.
Mark neem in het nieuwe schooljaar de voorzittershamer van Mitchell over.

Nelleke is aftredend en zal de volgende vergadering nog even aanwezig zijn.
Haar advies aan de MR: let op de structuur van de vergaderingen
Veiligheid
Er is van de gemeente geen reactie gekomen m.b.t. de vuilcontainers voor de
ingangshekken van de dependance. Wel via de gebiedscommissie.
Addy is bij de wijkbijeenkomst over veiligheid geweest.
De app ‘buiten beter’ blijkt wel effectief.
Begroting
Vóór de algemene ouderavond zal de MR (Mitchell, Vicky) samen met de AC de
kascontrole doen.
Mitchell neemt contact op met de penningmeester van de AC.
Cursus
Marjolein en Vicky zoeken een geschikte cursus uit (graag in de buurt), Addy geeft
het budget door.
Rondvraag
- Is het mogelijk om de kalender digitaal met de ouders te delen? Bijvoorbeeld: a.s.
woensdag is het meespeelochtend bij de rode beren. Is dit realiseerbaar via Quebbel,
via Parnassys, via klassenouders? # agendapunt
- Komt er een jaarverslag van de MR?
Sluiting
Mitchell geeft de voorzittershamer door aan Mark.
Volgende vergadering dinsdag 1 november 19.30 uur
(en 13-12-2016)

AGENDA nieuwe vorm
►Deel 1 (met directie) voor de vaste en verplichte onderdelen.
Mededelingen directie
Bianca zal de mededelingen benoemen. Samen wordt beslist of dit punt alleen
gemeld wordt of als nieuw agendapunt wordt behandeld.
Mededelingen ouders
Mededelingen personeel
Verslag MR vaststellen
Stukken ter instemming-informatie-advies-besluitvorming etc:
evaluatie van div. activiteiten:
actielijst-werkplan-nieuwe agendapunten;

rondvraag.
Maximaal 1 uur.
Vooraf geeft ieder lid de benodigde tijd voor zijn agendapunt door.
►Deel 2 (zonder directie) voor een overkoepelend thema. Dit onderwerp moet wel
haalbare actiepunten voortbrengen en daarmee verrijkend zijn voor de hele school.

WERKPLAN JAARPLAN MR 15-16

Onderwerp/
document

SOP

Datum/

Advies /

deadline instemming

Afspraken/bijzonderhe
den

1 x per
jaar

Schoolgids
schoolkalender
TSO evalueren

Mei - juni

Materiele begroting

okt

advies

Formatie –

april

Instemming
Personeel
MR

juni

MR
GMR verslagen

Beleidsstukken, INK
4-jarenplan, SOP, e.d.
Controle van de boekhouding
AC
Algemene informatieavond
Welke info geven we
Begroting AC meesturen

De MR krijgt de stukken
z.s.m. toegestuurd

Febt/mrt

groepsverdeling
Verkiezing ouder – personeel

instemming

Datum afhankelijk van
datum en toezeggingen
formatie gesprek bij het
bestuur
Verkiezingscommissie
aanstellen
GMR-zaken via de RVKOsite
Lezen en zo nodig
agendapunt van maken

Eind
schooljaar

Schooltijden 2016-2017
aanpassen? discussie

febr

Bij INK vragen hierover
opnemen?

Voortgang
schoolontwikkeling/onderwijsk
undige onderwerpen
parkeerproblematiek
ICT
Hoe staat de MR op de site?

Aanpassen tekst?

Nieuwe punten voor een nieuw werkplan:
Quebble, Sint, hoofdstukken schoolgids/schoolplan verdelen onder sub-teams van de
MR, begroting/kascontrole, jaarverslag, verkiezing oudergeleding.
Agendapunt uit MR 7: beleidswijzigingen in het team en de MR bespreken door de
directie. Voorbeeld is de afschaffing van het MT.

