Agenda MR
MR 2017-2018
Maandag 28 mei 2018
20:00 -21:30
Deelnemers: Joset, Noortje, Sabina
Toehoorders: Danielle, Sander, Tessa

MR1

Opening en mededelingen
-

Oudergeleding MR vertrek en
welkom nieuwe leden

-

Formatie 2018/2019

Daniëlle aanwezig

Daniëlle heeft de formatie toegelicht.
Nadere informatie volgt. 3 juli is er een
formatieplan vanuit Daniëlle.
Iedereen heeft zich aan elkaar
voorgesteld.
Sander vader van Noortje/Eefje 1/2
Tessa moeder van Sem 1/2
MR2

Notulen 6 maart 2018

Daniëlle aanwezig

Notulen op website, hoe kunnen wij dit
zelf doen, training?
MR3

Voortgang website, huisstijl, koersboekje Toelichting

Daniëlle

MR notulen volgend jaar door de MR P
geleding.
Sander: Website mist nog voor de ouder
die al op school zit. Hier wordt aan
gewerkt.
Huisstijl is rond.
Koersboekje en schoolgids wordt begin
schooljaar 2018-2019 een bijlage
gemaakt.
Schooljaar 2019-2020 is er nieuwe
schoolgids
MR4

Jaarplan 2018-2019
Deze wordt nog in het team besproken en
met IB’er. Evalutatie afgelopen jaarplan
ontvangt de MR voor de volgende

Toelichting

Daniëlle

Agenda MR
vergadering, 3 juli. Hier staan de
ontwikkelpunten in waar volgend
schooljaar aan gewerkt wordt. Verwacht
wordt dat deze in eerste MR-vergadering
volgend schooljaar 2018-2019 besproken
kan worden en akkoord op gegeven kan
worden.
Jaarplan heeft MR geen
instemmingsrecht.
Schoolplan heeft MR wel
instemmingsrecht.
MR5

Veiligheidsplan

Toelichting

Dit is nu een concept. Nieuwe privacywet
wordt door Sopoh verzorgd en wordt nog
toegevoegd. Aantekeningen worden
doorgegeven en dan wordt het op de
website gezet.
MR6

Schoolkalender concept

Inspraak

Een studiedag minder, vanwege staking.
Dit is wettelijk vastgelegd.
Ingestemd door MR.
MR7

Leerlingbegeleidingsplan

Inspraak

Worden nog punten doorgegeven ter
verbetering.
MR8

GMR punten / terugkoppeling koersplan
-

Plaatsingsbeleid

-

ICT

-

Evaluatievraag

-

Petitie PO

Terugkoppeling gegeven.
MR9

Begroting MR
Volgende vergadering wordt dit
besproken. Paul Mol eventueel
uitnodigen voor volgend jaar.

MR10

Rondvraag

Inspraak
gevraagd

Daniëlle

Agenda MR
OR Oudergeleding stemt in voor 12.55
uur de leerlingen naar binnen gaan en de
leerkrachten naar de klas.
Statuut MR wordt navraag naar gedaan.
GMR nieuwbrief nr 124 met belangrijke
punten om te besproken.
MR11

Communicatie uit deze vergadering
-

MR verslagje in nieuwsbrief

-

MR punten en notulen op
website

Joset verzorgt het verslag voor
nieuwsbrief.
-2 nieuwe leden voorstellen
-Veiligheidsplan besproken
-Leerlingbegeleidingsplan besproken
MR12

Agenda volgende vergadering
-

Jaarplan MR / Statuten

-

Rolverdeling / Overdracht

-

Begroting MR

-

Formatie

-

Jaarplan

