Agenda MR-vergadering 22 mei 2018 (verschoven van 15 mei 2018)
Aanvang 19.30 uur
Personeelskamer gebouw 80
Aanwezig: Aartje, Rien, Eva, Maureen, Niyazi, Rofeida, Dilek
Afwezig: Mona, Olaf, Karim, Ebru
1. Opening
2. Notulen vorige vergadering
Goedgekeurd, deze wordt gemaild
3. Mededelingen / ter info directie
- AGV/privacy
De formulieren zijn meegegaan. Het is ingewikkeld, maar het is helaas noodzakelijk. De administratie
gaat ouders die weigeren nabellen, of het niet verkeerd begrepen is. Is er ook gekeken naar Klasbord
als optie op het formulier? Aartje gaat hier naar kijken.
- Inspectiebezoek Dyslexie 17 mei
Het verslag wordt doorgestuurd aan de oudergeleding van de MR.
- Subsidie aanvraag SPPOH
Het groepsarrangement voor volgend jaar is goedgekeurd, de laatste puntjes moeten nog op de i
worden gezet.
- Nieuwbouw: Er zijn 3 partijen geselecteerd en uitgenodigd offerte te maken.
Tot 21 mei vragen stellen, voor 1 juni inleveren, 8 juni uitslag. Dit is nu bijgesteld naar eind juni,
omdat 8 juni wat optimistisch was.
- Er is weer muziekles voor de groepen 3-8.
4. Taakbeleid: graag in het volgend schooljaar ongewijzigd doorvoeren
bijlage
2017 is 2018 (wijziging). Het voorstel is om niets te veranderen, dit voorstel wordt gemaild aan het
team met de vraag of er nog op- of aanmerkingen zijn.
5. Terugblik schooltijden
Ouders zijn positief, leerkrachten zijn nog verdeeld, maar accepteren het wel.
6. Personele zaken
We krijgen de vacatures moeilijk bezet.
7. Overleg werkdruk
bijlage
De werkgroep is hier nog mee bezig, heeft afgelopen vrijdag punten gekozen om verder aan te
scherpen.
8. WVTTK
- Verzoek van Aartje: voor volgend jaar even goed kijken naar de planning van de MR, niet
alle gevraagde documenten zijn altijd beschikbaar op het gevraagde moment
- 31 mei komt de clusterdirecteur Peter van der Niet langs op school. Rofeida en Rien
zullen om 9.00 met hem praten.
9. Rondvraag
10. Sluiting

Overzicht wat er nog op de (MR-)rol staat t/m eind van dit schooljaar.
De planning hiervoor is bijgevoegd: Tijdlijn restant schooljaar
Vergadering 7: April
- Discussie zorgplan en vaststellen zorgplan (voor 15 mei).
- Informatie schoolbudget en vaststelling (ouderbijdrage, overblijven etc.).
- Discussie en vaststellen formatieplan (voor 1 mei).

bijlage

-

Discussie onderhoudsplan.
Concept schoolgids.
Concept jaarplan komend schooljaar>>> vlaggetjes dag

Vergadering 8: Mei
- Discussie schoolgids en vaststelling.
- Evaluatie meerjarig beleidsplan en jaarplan mbt lopend schooljaar (doelstellingen
gehaald?).>> vlaggetjesdag 6 juni
- Vaststelling schoolplan (vierjaarlijks) en jaarplan mbt komend schooljaar.
- Begroting, informatie forecast lopende kalenderjaar.
- Jaarkalender concept en vaststelling voor komend schooljaar (inclusief vergaderdata MR).is in
de maak
Vergadering 9: Juni/Juli
- Activiteitenplan MR komend schooljaar.
- Evaluatie MR-activiteiten.
- Concept en vaststelling jaarverslag MR lopend schooljaar.

