MR-vergadering
Datum: 18 september
Locatie: De Boogurt
Aanvang: 19.30 uur.
Aanwezig: Daniëlle, Tanja, Ilona, Huub, Anne-Karen, Monique (1e gedeelte), Jessy


Actiepunten vanuit vorige MR-vergaderingen

Actie
Schoolgids aanpassen
Waardenkaart bespreken met
team en daarna de onderdelen
die ouders aangaan publiceren
in het journaaltje.
Vaststellen meerjarig
beleidsplan
Vaststelling definitieve
begroting
Vaststellen schoolplan komend
schooljaar
Vaststellen schoolgids
Evaluatie/vaststelling
werktijden- en verlofregeling
komend schooljaar inclusief
vakantieregeling
Verkiezing voorzitter en
secretaris en verdere
taakverdeling binnen MR (*)_
Vaststellen jaarplan MR en
vergaderplanning
Scholingsbehoefte MR
inventariseren
MR jaarplan vaststellen en op
de website plaatsen

Door
Monique
V./Ans
Huub/
Monique

Wanneer
Juni/juli

Afgerond
ja

4 juli
ja
(laatste
teamvergadering)

MR

Ja

MR

Per kalenderjaar

Ja

MR

Juni

Ja

MR/daarna
Ans, directie
MR

Juni/juli

ja

Juni

Ja

MR

Juni

ja

MR

September

ja

Huub/Monique Juni
MR
Juni

Ja
Ja

MR

lopende

September

1. Schoolplan (samen met MR Boogurt)
Monique bespreekt de samenvatting (zie bijlage) van het schoolplan. Er
worden enkele vragen ter opheldering gesteld. Een ouder van de Boogurt

vraagt zicht wel af of het allemaal haalbaar is wat er van leerkrachten
verwacht wordt. Roel geeft aan dat veel dingen in elkaar verweven zijn
waardoor het voor de meeste leerkrachten overzichtelijk blijft. En zaken als
groepsplannen horen bij je lesvoorbereiding.
2. Jaarplan MR
Vorig jaar al opgesteld.
Punt 3: ‘smoel krijgen’  zorgen dat ouders weten wat MR doet en dat ook
zichtbaar is. Bv. Thema-avonden.

3. Thema-avonden
MR wil proberen 2 avonden per schooljaar te organiseren. De eerste avond staat
gepland op 6 november. De MR vergadert dan van 19-20u, aansluitend themaavond. Huub benadert jeugdzorg Cranendonck om de avond mede vorm te geven.
Tijdens of na afloop van deze avond wordt de ouders gevraagd waar zij behoefte aan
hebben voor de volgende thema-avond.
4. Gezonde school
Er is veel onrust op het schoolplein over de genomen besluiten rondom het streven
naar een gezonde(re) school. Dit betreft de onderbouw. Na een moeilijke
vergadering wordt afgesproken om de genomen besluiten te herzien met het team.
NB:
Later in deze week wordt er een nieuw concept via de mail gestuurd waarop de
leden van de MR feedback kunnen geven. Ook zijn er enkele ouders die een klacht
hadden gebeld en zijn de klachten open en eerlijk besproken. Naar aanleiding van
deze twee zaken is er op donderdag 21 september een nieuwe vergadering belegd
om met de MR het nieuwe concept voor een gezonde(re) school te bespreken en
vast te leggen. Dit is uiteindelijk met instemming van alle leden van de MR gebeurd
en gaat in per 1 oktober voor de gehele school.

Actiepunten: (ook aanbevolen punten vanuit bestuur worden hieronder
vermeld)

Actie
MR jaarplan vaststellen en op
de website plaatsen
Herziene beleid gezonde
school in journaaltje plaatsen
Contact Jeugdzorg
Cranendonck i.v.m. themaavond 6 november
Voorbereiden thema-avond

Notulen naar GMR

Door
MR

Wanneer
September

Afgerond
lopende

Ans

September

Ja

Huub

September

Lopende
(afspraak =
gepland)
September/oktober Nee

Huub,
Monique v/d
R./ Daniëlle
Jessy
September

Ja

Samenvatting
schoolontwikkelingsplan op
intranet bij MR

Jessy

September

ja

