NOTULEN MR

Vergadering:
MR

Datum:
09-07-2018

Tijd:
20.00 uur

Voorzitter:
Rob Reuvekamp

Notulant:
Anouk Masselink

Bijzonderheden:
Aanwezig: Rob, Ine, Marco, Jan-Gerard, Nicole, Femke, Marieke, Anouk en Petra
Afwezig: -

1

Deel 1
Opening

2

Binnengekomen Post
Er is geen post binnengekomen.
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Verkiezingen
De verkiezingen zijn opgeschort tot nadere berichtgeving.
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Voor bespreken vergaderonderwerpen deel 2
Opmerking: is het mogelijk dat de stukken eerder aangeleverd worden?
Er worden wat vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over het schoolondersteuningsprofiel:
- de algemene opmerking over het schoolondersteuningsprofiel is dat heel duidelijk naar
voren komt hoe begaafde leerlingen ondersteund worden, maar leerlingen die meer zorg
nodig hebben komen te weinig in beeld.
- de financiële onderbouwing van lichte en zware zorgmiddelen mist
- ons advies, haal het rapport van de inspectie er uit, dit is een oude versie, refereer aan het
afgelopen inspectiebezoek.
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6

DEEL 2
Mededelingen directie:
● Terugkoppeling deel 1
● Petra heeft mededelingen over:
o het inspectiebezoek
o het schoolplein
Notulen
De notulen worden goedgekeurd.
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Vergaderonderwerp 1: Schoolondersteuningsprofiel
Met inachtneming van de bovenstaande besproken punten geeft de personeelsgeleding van de
MR een positieve instemming en de oudergeleding van de MR een positief advies.
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Vergaderonderwerp 2: Formatie/huisvesting
Petra geeft ons het overzicht van de groepen + leerkrachten van komend schooljaar. Daarop zien
we 2 nieuwe leerkrachten, Ilse Smits en Anique Slagers.
De Mr geeft een positieve instemming.
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Vergaderonderwerp 3:. I nzet middelen werkdruk
Petra geeft een toelichting op de inzet middelen werkdruk.
De personeelsgeleding van de MR geeft een positieve instemming.
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Vergaderonderwerp 4: Onderwijstijd
Petra geeft een toelichting op de onderwijstijd. Er kunnen volgend schooljaar niet meer
studiedagen ingepland worden omdat de groepen 4 en 5 dan niet aan hun onderwijstijd komen. De
schoolvakanties zijn al goedgekeurd in de GMR.
De MR geeft een positief advies.
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Vergaderonderwerp 5: evaluatie continurooster
Petra bespreekt de punten die in de verschillende jaargroepen besproken zijn.
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Vergaderonderwerp 6: financieel jaarverslag
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering.
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Nieuwsbriefpunten
In de nieuwsbrief van donderdag 12 juli worden ouders geïnformeerd over de formatie/huisvesting.
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Punten volgende vergadering
- financieel jaarverslag
- kwaliteitsdocument
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Rondvraag

Afsprakenlijst n.a.v. vergadering
Datum
Actie (wat)
14-09-2015
Voorstellen website
09-07-2018
n.a.v. inzet middelen werkdruk:
zijn de algemene verhogingen al
meegenomen> Rob Malag
vragen
09-07-2018
n.a.v. formatie/huisvesting: Petra
kijkt na hoeveel FTE we in totaal
inzetten

Uitvoering (p)
Marco, Nicole
Petra

Status
Open
Open

Petra

Open

Besluitenlijst
Datum

Instemming/ advies

Besluit

11-09-2017

Instemming MR

Positieve instemming jaarplanning MR

11-09-2017

Instemming MR

Positieve instemming MR jaarverslag

11-09-2017

Advies MR

Positief advies schoolgids

11-09-2017

Instemming PMR

Positieve instemming pauzeplan 5-gelijke dagen
model

26-09-2017

Instemming MR

Positieve instemming jaarverslag Telgenkamp

05-03-2018

Instemming MR

Positieve instemming begroting

09-07-2018

Instemming MR

Positieve instemming formatie/huisvesting

09-07-2018

Instemming PMR / advies OMR

Positieve instemming personeelsgeleding en positief
advies oudergeleding schoolondersteunings profiel

09-07-2018

Instemming PMR

Positieve instemming inzet middelen werkdruk

09-07-2018

Advies MR

Positief advies onderwijstijd

