Verslag vergadering MR maandag 6 juni
Voorzitster: Lotte van Deursen
Aanwezig: Sjoerd, Willy, Miranda, Laura, Lotte, René, Lidwien, Diederik, Jasper
Notulist: Jasper
Eerste gedeelte: 19.45-20.45 u
1. Punten van overleg met directie:
- Dislocatie? Wat is hier over bekend?

-

-

-

-

o

Verwachting 2017/2018 extra locatie nodig te hebben.

o

Verwachting leerlingen 2016-2017: 505 leerlingen te hebben (dat betekent 20
leerlingen meer t.o.v. dit schooljaar)

TPO en afsluiting schooljaar ‘15-’16.
o

Respons onderzoek onder ouders TPO was, bij ons op school, meer dan 80%. Het
rapport beschrijft het onderzoek en de testen die zijn gehouden onder de
leerlingen met TPO t.o.v. leerlingen in de reguliere klassen met 15 % Engels en
klassen zonder Engels.

o

Resultaten voorzichtig positief voor wat betreft de landelijke resultaten.

o

Ze starten met een tweede ronde en er doen nu 19 scholen mee.

Evaluatie schooljaar 2015-2016
o

Verslag besproken van activiteitenplan TPO. Groep 4 gaat volgend schooljaar
starten met een TPO-stroom.

o

Systeem met vaste vervangers voor (onverwacht) zieken bevalt goed, met name
het voordeel van vaste gezichten is fijn. Invallers van buiten de school blijft
noodzakelijk als er sprake is van langdurige ziekte. Evaluatie zal stichting breed
nog plaatsvinden.

Terugkoppeling van gesprek met klassenouders (Lidwien en Lotte)
o

27 mei (was vrijdag): Nuttige informatie voor school: wat gaat goed en minder
goed. Besproken zijn systemen van communicatie. De ouders gaven aan
behoefte te hebben aan centrale informatie verspreiding (vanuit 1 punt
communiceren naar ouders en niet zoals nu vanuit administratie, leerkrachten
en klassenouders) en een kalender met informatie vanuit de klas.

o

Er is een proef bij 1 klas gestart met een App gekoppeld aan Parnassys om
ervaring op te doen. Naar aanleiding van die ervaring gaan we kijken of we
hiermee verder willen gaan.

Inzet formatie 2016-2017
o

Op de inzet van de formatie staat omschreven hoeveel personeelsleden nodig
zijn voor het onderwijs, de ondersteuning en het management.

o

Opvallend is dat er weinig wijzigingen zijn in de formatie inzet t.o.v. vorig
schooljaar.

o

Op de GMR wordt de formatie inzet ook besproken.

-

Aftreden MR lid i.v.m. GMR taak en einde termijn. Aantreden nieuw MR-lid.
o

Discussie over verdeling taken, afspraken en termijnen.

o

Nieuw lid vragen voor GMR

o

In september verloopt tweede termijn van Sjoerd. Sjoerd wil als er andere leden
zich aandienen, afstand doen van zijn lidmaatschap van de MR. Bij meerdere
aanmeldingen zullen er dan verkiezingen plaatsvinden.

2. Notulen 20 april (Sjoerd)
a. Kort dag verzonden, onder voorbehoud van Lidwien vastgesteld.
3. GMR vergadering
a. Morgen (7 juni)
4. OV vergadering maandag 4 juli 20.00 u. Wie kan aanwezig zijn?
a. OV wil de naam wijzigen van Oudervereniging naar Ouderraad. De MR moet dit
goedkeuren.
b. Lotte zal de stukken doorsturen van de OV om goed te kunnen bepalen wat de MR
goedkeurt en wat voor consequenties dit heeft. De financiering van de OV valt dan
onder de stichting/school en ligt dan niet meer bij de OV.
c. Diederik en René (ouders), Miranda en Lotte (leerkrachten) willen gaan. Ook Lidwien
is er bij aanwezig.
5. Rondvraag
a. Diederik heeft in het nieuws gelezen: leerplicht versus leerrecht => op dit moment
worden leerlingen uitgeschreven als er dringende behoefte is aan speciaal onderwijs,
waardoor ze ontheffing krijgen van de leerplicht. Artikel wordt verspreid door
Diederik.
Tweede gedeelte: 21.00-22.00 u
1. Borrel. Onder het genot van een hapje en drankje sluiten we het schooljaar gezellig af!
a. Geen bijzonderheden

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Taak
Wie
Financiën
Sjoerd/Jasper
Huisvesting
allen
Zorg leerlingen/passend onderwijs
Miranda/Willy
Onderwijskundig beleid
Miranda/Sjoerd/René
Veiligheidsbeleid
Jasper
ICT-beleid
Miranda/René
Personeelsbeleid
Diederik/Laura
Voor- en naschoolse opvang
Lotte
PR-beleid/communicatie
Miranda/Lotte
Klachtenregelingen
Lotte
Contact met Oudervereniging
Lotte

GMR
Identiteit school
Verkiezing oudergeleding MR

Miranda/Jasper
Willy
Lotte + MR-lid

Bijlage bij de notulen: aan/aftreden van de MR-leden:
Jasper de Bock
René Glas
Sjoerd van Weele
Miranda Kemp
Willy van der Lubbe
Lotte van Deursen
Laura Versteeg
Diederik Miedema

aftreden januari 2016
aftreden januari 2016
aftreden september 2016
aftreden augustus 2015
aftreden augustus 2016
aftreden augustus 2014
aftreden augustus 2017
aftreden augustus 2018

nu tweede termijn ingegaan
nu tweede termijn ingegaan
tweede termijn
nu tweede termijn ingegaan
eerste termijn
nu tweede termijn ingegaan
eerste termijn
eerste termijn

