Notulen MR
MR 2018-2019
Dinsdag 14 mei 2019
19:00 -20:30 uur
Deelnemers: Joset, Samantha, Tessa, Daniëlle (deels), Sander
Deel 1 (19.00-19.45): Daniëlle aanwezig
- Formatie 2019-2020
Daniëlle vertelt dat de formatie voorspoedig verloopt.
- Groepsindeling
Desgevraagd geeft Daniëlle aan geen inhoudelijke aspecten die een rol spelen bij de groepsindeling op
papier te willen zetten. Zij vindt de procesbeschrijving die onderdeel was van het verweerschrift bij de
LCG-WMS voldoende.
- Schoolgids
Tessa heeft wat vragen gesteld over de nieuwe schoolgids en zal haar aanvullingen bij Daniëlle
neerleggen op papier. Daniëlle geeft aan op de hoogte te zijn dat de oudergeleding van de MR de
schoolgids moet goedkeuren alvorens deze gepubliceerd kan worden.
- MR Reglement
Daniëlle zal het nieuwe reglement ondertekenen
Deel 2: MR vergadering: 19.45 – 20.30 uur

MR1

Opening

(19.45 uur)
MR2

Vaststellen notulen 19 maart 2019

(19.45 uur)

Notulen van de vorige keer zijn goedgekeurd.

MR3

Ter goedkeuring voorgelegd (advies gegeven): Werkproces groepsindeling

(19.50-20.00)

We adviseren Daniëlle om eerder te starten met de communicatie over hoe de
groepsindeling tot stand gaat komen. Tijdens het maken van de groepsindeling
of achteraf is het naar ons idee te laat. We willen dat de ouders vooraf
geïnformeerd worden.

MR4

Ter goedkeuring voorgelegd (aanhouden): Schoolgids

(20.00-20.10)

Wij adviseren om niet terughoudend te zijn in het vermelden van goede

Notulen MR
resultaten van de school. De MR keurt de schoolgids op dit moment nog niet
goed. We zien graag, dat er wat goede scores toegevoegd worden, een paar
foto’s zodat het gaat leven en de aanvullingen van Tessa verwerkt worden.
MR5

Ter goedkeuring voorgelegd (goedgekeurd): MR reglement

(20.10-20.15)

Wij hebben het reglement en het huishoudelijk reglement goedgekeurd. Het
nieuwe reglement is ter zitting ondertekend.

MR6

Betrokkenheid ouders vergroten (aanhouden)

(20.15-20.20)

We hebben een idee geopperd over hoe we de betrokkenheid van de ouders
kunnen vergroten. Wij vinden het belangrijk om de achterban raad te plegen.

MR7

MR 2019-2020

(20.20-20.25)

Er is een aftredingsrooster opgesteld. De bezetting voor het komende schooljaar
blijft vooralsnog onveranderd. Joset maakt een lijstje vergadermomenten voor
het nieuwe jaar.

MR8

Rondvraag

(20.25-20.30)
MR9

-

geen

Sluiting

Bijlage: acties

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
Dit punt sluiten we af, want dit gaan we op een
andere manier uitvoeren.

Sander en Joset gaan de MR stukken doorlopen.

Afgerond

Sander en Tessa gaan de achterban op een andere
manier raadplegen

Voor 24 mei heeft Tessa een mailtje opgesteld en
doorgestuurd naar Sander
Einde schooljaar 2018-2019. Sander nodigt Brood &
Spelen uit voor de volgende vergadering
Wij willen graag input vanuit de directie

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

Wij willen graag input vanuit de directie

Werkdrukgelden

Wij willen graag input vanuit de directie

Kalender volgend jaar voor MR

Joset maakt een agenda voor de vergaderdata
schooljaar 2019-2020
Dit voeren we uit.

Voortaan geven we bij punten eventueel aan:
goedgekeurd, afgekeurd en aanhouden.
Sander zal contact opnemen met de OR over de
sponsorloop.
Danielle: ICT aanpassen in het jaarplan, want nu
staat juf Noortje er nog, maar dit zullen Samantha
en Valerie op zich gaan nemen.
Sander stuurt de brief door naar Joset waarin het
foutje staat over de MR rekening.

Denise is nog steeds de voorzitter van de OR.
Sander heeft bij Denise aangegeven dat er een
sponsorbeleid aanwezig is bij de Ijwegschool.
Afgerond

Afgerond

