Verslag vergadering MR dinsdag 13 september 2016
Voorzitster: Lotte van Deursen
Aanwezig: Sjoerd, Laura, Miranda, Lotte, Jasper, Diederik
Afwezig: Rene, Willy
Notulist: Jasper
Eerste gedeelte: 19.45-20.45 u
1. Notulen 6 juni (Jasper)
a. Goedgekeurd en mogen op de website geplaatsts worden.
2. GMR dit schooljaar: wat is daarover te melden?
a. Jasper is officieel afgetreden
b. GMR: geen inhoudelijke mededeling.
3. Punten van overleg met directie:
-

Hoe is de start van dit schooljaar verlopen in de klassen? (informatief)
o Overlijden partner van juf Pim, voorlopig wordt ze vervangen door Juf
Barbara
o Gestart leerkrachten/medewerkers: Marco (leerkracht groep 6a),
Tatiana (administratief medewerkster), Matthijs (vakleerkracht gym),
Mirjam (muziekdocent), Sage (Engelstalige leerkracht groep 1/2D)

-

TPO: wat zijn de punten waaraan dit jaar gewerkt gaat worden? (informatief)
o IPC en curriculum TPO groep 4:
IPC: De groepen 3/m 8 zijn gestart met de werkwijze van IPC. Dit
schooljaar komen 3 projecten aan bod in de school. We worden als
school begeleid vanuit de stichting bij het implementatie traject.
Reacties zijn positief. De leerkrachten delen onderling ervaringen.
TPO groep 4: Sake verzorgt de invoering van het Engels in groep 4.

-

Informatieavond/receptie evaluatie: IPC
o Positieve reacties, zowel de informatie in de klassen bij de
leerkrachten zelf, als de specifieke IPC voorlichting in de speelzaal.

-

Verkiezingen MR-lid ouder en voorzitter
o Dit is in principe de laatste vergadering van Sjoerd. Hij treedt terug om
zo andere ouders de gelegenheid te bieden, verantwoordelijkheid te
nemen binnen de MR. Mocht er in de toekomst weer een vacature zijn,
dan zou Sjoerd graag weer lid worden van de MR, omdat hij het
belangrijk vindt en er veel plezier in heeft. Aanleiding van aftreding is
het aflopen van zijn zittingstermijn.

o Lotte vraagt of Sjoerd bij de volgende vergadering aanwezig wil zijn
voor een officieel afscheid en dankwoord voor zijn vele jaren in de MR.
o De vacature wordt in de eerst volgende nieuwsbrief bekend gemaakt,
als er meerdere kandidaten zijn, zullen er verkiezingen worden
gehouden.
o Miranda neemt voorzitterschap MR over van Lotte, er zijn geen andere
kandidaten.
4. Rondvraag
a. Lidwien: 16 november graag op de agenda: Veiligheidsbeleid en
voedingsbeleid.
b. Diederik: effectiviteit van communicatie over en van de school in het
algemeen en in de MR lijkt beperkt. Het gevolg is dat de bekendheid laag
is.
Tweede gedeelte: 21.00-22.00 u
1. Welkom
2. Voorstel vergaderpunten:
a. Woensdag 16 november (notulist: Willy):
i. jaarrapportage,
ii. informatie-avond ouders,
iii. huisvesting,
iv. foto MR-leden,
v. indeling taakverdeling binnen MR,
vi. TPO/IPC
vii. veiligheidsbeleid
viii. voedingsbeleid
b. maandag 16 januari (notulist: René) :
i. TPO,/IPC
ii. ICT (Vera?),
iii. huisvesting,
iv. voeding met NSO: mirakel (Lous Gesink)
c. Dinsdag 14 maart (notuliste: Lotte)
i. vakantieregeling,
ii. groepsindeling schooljaar ’16-’17,
iii. LA-LB-schaal,
iv. aan- en aftreding MR-leden,
v. huisvesting,
vi. TPO/IPC
d. Woensdag 12 april (notuliste: Laura)
i. huisvesting,
ii. schoolgids,
iii. formatie-inzet/formatie-budget,
iv. TPO/IPC
e. Maandag 12 juni (notulist: NIEUW LID):
i. huisvesting,

ii. nieuwe schooljaar/afronding,
iii. TPO/IPC
3. Aanstellen nieuwe voorzitter/voorzitster
a. Miranda neemt voorzitterschap MR over van Lotte, er zijn geen andere
kandidaten.
4. Rondvraag
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot: Taakverdeling staat op de agenda van het overleg in november en zal dan naar de
nieuwe verdeling worden aangepast.
Taak

Wie

Financiën

Sjoerd/Jasper

Huisvesting

Sharon

Zorg

Miranda/Sharon

Onderwijskundig beleid

Miranda/Sjoerd/René

Veiligheidsbeleid

Jasper

ICT-beleid

Miranda/René

Personeelsbeleid

Lotte/Sharon

Voor- en naschoolse opvang

Lotte

PR-beleid

Miranda/Lotte

Klachtenregelingen

Lotte

Contact met Oudervereniging

Lotte

GMR

Miranda/Jasper

Identiteit school

Willy

Verkiezing oudergeleding MR

Lotte + MR-lid

Bijlage bij de notulen: aan/aftreden van de MR-leden:
Jasper de Bock

aftreden januari 2019

tweede termijn

René Glas

aftreden januari 2019

tweede termijn

Sjoerd van Weele

aftreden september 2016

tweede termijn

Miranda Kemp

aftreden augustus 2018

tweede termijn

Willy van der Lubbe

aftreden augustus 2019

tweede termijn

Lotte van Deursen

aftreden augustus 2017

derde termijn

Laura Versteeg

aftreden augustus 2017

eerste termijn

Diederik Miedema

aftreden augustus 2018

eerste termijn

