Agenda MR
MR 2018-2019
Dinsdag 27 november 2018
19:00 -20:00 uur
Deelnemers: Joset, Samantha, Sander

Deel 1: MR vergadering: 19.00 – 20.00 uur

MR1

Opening

(19.00 uur)
MR2

Vaststellen notulen 16 oktober

(19.05 uur)

Notulen zijn vastgesteld en er waren geen aanpassingen.

MR3

Actualiteiten

(19.10-19.25)

o Formatie 2019-2020, groot tekort aan leraren
Zorgen om de komende jaren vanuit SOPOH wat onderwijzers en
directeuren betreft. Er is een groot te kort binnen het onderwijs.
o Gevolg bij ziekte leerkrachten
Dit is een probleem wat grootschalig opgelost moet worden. De
IJwegschool kan dit niet zelfstandig oplossen.
o Wat volgt in het nieuwe jaar:
o Schoolgids
o Visie Sopoh op meerjarenplan
Tijdens de GMR is er besproken om terug te gaan van een 4jarenplan naar een 2-jarenplan. SOPOH moet hier nog uitspraak
over doen.
o Procedure klassenindeling
In het nieuwe kalenderjaar wordt hier meer aandacht
aangegeven.
o Leerlingenraad
Danielle wil hier in het nieuwe jaar mee starten. De MR vindt dit
een goed initiatief.

MR4

Begroting 2019

(19.25-19.40)

Toelichting tijdens de volgende MR vergadering op de begroting.

Agenda MR
MR5
(19.40-19.50)

Kleine punten / mededelingen
-

Management statuut en Medezeggenschapsstatuten
Sander is bij SOPOH ten rade gegaan over de statuten. De
Medezeggenshapsstatuten van 2012 zijn nog in werking. Deze statuten
worden nagelezen, besproken en aangevuld.

-

Stukje voor nieuwsbrief
Er wordt geen stukje meer in de nieuwsbrief geschreven. De MR zal een
eigen bericht mailen naar alle ouders over de lopende zaken.

-

Acties vorige keer
Besproken en aangepast.

-

Schoolfruit

-

Wvttk

MR6

Rondvraag

MR7

Sluiting

Bijlage: Acties vorige vergadering

Te nemen actie:
Sander gaat achter het management statuut aan.
Sander en Tessa staan op dinsdag tussen 14.45 uur
en 15.00 eventueel op het schoolplein om in
gesprek te gaan met ouders. Ouders kunnen ons
natuurlijk ook op andere momenten benaderen.

Verloop (groen is afgerond en oranje wordt
uitgevoerd):
Afgerond

Sander en Joset gaan de MR stukken doorlopen.

Ongeveer augustus 2019 afgerond.

Brood & Spelen nogmaals evalueren: zijn de
aandachtspunten aan het verbeteren? MR

Einde schooljaar 2018-2019

Jaarplanning van de MR

Volgende vergadering

Meerkunnersbeleid: MR

Volgende vergadering

