MR vergadering, 23 januari 2017 20.00 uur
Voorzitter:
Notulist: Ria Dekker
Afwezig: Annet, Mathilde
Aanwezig: Jaap Jan, Estev, Elise, Gert-Jan, Paul, Ria
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Notulen MR vergadering d.d. 8 december 2016: goedgekeurd en kunnen op de site geplaatst
worden .
Jaarverslag (zie bijlage): het jaarverslag van 2015-2016 op de site te plaatsen.

4.

Ingekomen stukken ( post ).
Wolderwijzer: digitaal te lezen voor Oudergeleding MR: Gert-Jan informeert bij GMR.
Geen nieuwe post.

5.

Mededelingen uit overleg directie/MR (Estev)
MR-uren: Ria heeft Geert-Jan gevraagd of deze uren nog op te nemen zijn. Antwoord: Nee,
deze uren (60) zijn opgenomen in het taakbeleid van het personeelslid. Zelf gezocht op internet
en hier wordt hetzelfde vermeld.
Formatie: geen tussentijdse gelden voor formatie voor een instroomgroep.
Volgende keer Geert-Jan uitnodigen voor onderwerp formatie.
Financieel budget.
Overkapping: vergunning is aangevraagd.

6.

IKC
Informatie volgt via postvak. Samenwerking aangaan en contact met oudercommissie.
10 april: kennismaking met OC en welke gezamenlijke belangen hebben we en wat kunnen we
voor elkaar betekenen en daarna als MR verder vergaderen. Geert-Jan nodigt de leden van
de opvang uit.
15 juni: idem
Site goed in de gaten houden qua informatieverstrekking en het lezen van de naam,
bijvoorbeeld Marselandenlied.

7.

Formatie: Na de voorjaarsvakantie
Gekozen voor een groep 2.
Opmerking: Wisselingen van leerkrachten doorgeven aan ouders en de verantwoordelijkheden
via een mail aan de groep wordt als prettig ervaren.

8.
9.

GMR zaken:
Gert-Jan heeft ons bijgepraat, zie verder de notulen van de (DB) GMR-vergadering.
Onderwerpen van de DB-verleg:
Financiën,
Dagelijks Bestuur (voorzitter, Martijn Mulder, ouder GMR-geleding) : om toerbeurten een ouder
bij. Gert-Jan is dit goed bevallen. Win-winsituatie.
Kwaliteitsinvesteringen, o.a. Plusklas.
IKC-winsten.
Raad van Toezicht: in de gemeenteraad besproken.
Sponsorbeleid: 1 februari op de agenda voor de GMR, maar bevoegdheid ligt meer bij MR.
Overstap naar ander accountant.
Schoolleiders- en Lerarenregister.
Verzuim en Flankerend beleid.
Samenwerking/fusie: Wolderwijs, Talent, Promes en Bijeen.

Digitale geletterdheid.
MR-reglement/statuten via de mail. Reactie van opvallende punten voor 1 februari.
Agendapunt voor volgende vergadering.
10. Volgende vergaderingen:

dinsdag 14 maart of donderdag 16 maart (Geert-Jan vragen)
maandag 10 april
maandag 15 mei
donderdag 15 juni.
11. Rondvraag en sluiting uiterlijk 22.00 uur:
Martijn Mulder komt bij alle gymvakleerkrachten op bezoek.
Speerpunten MR 2016-2017

Betrokkenheid ouders

IKC

Andere Tijden

Krimp Wolderwijs/ Vluchtelingenopvang

Overgang basisschool/voortgezet onderwijs

Toenemende werkdruk personeel (neventaken)
Actielijstje:
Nieuwsbrief (volgende vergadering noemen)
Estev
Service-pakket AOB: navragen bij Geert-Jan
Estev
(G)MR-statuten en reglement
Gert-Jan
Aanvullingen/opmerkingen (G)MR-statuten en reglement voor 1 febrauri
iedereen
Wolderwijzer digitaal (informeren bij GMR)
Gert-Jan
Wolderwijzer kan digitaal gelezen worden door MR-leden zie mail van Gert-Jan d.d. 25-01-2017.
Uitnodigen van Geert-Jan voor de volgende vergadering
Ria
Website: notulen en jaarverslag laten plaatsen op site
Ria
Taakverdeling MR
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Vice voorzitter/gesprekspartner directie
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