.
MR-vergadering maandag 11 juni 2018
Tijd: 19.30 uur
Notulen: Brenda
agendapunten:
Deel I: 19.30 uur tot 20.30 uur
1

Opening en welkom nieuwe leden

Welkom Janice en Guuske!

2

Notulen 23-04-18

3

Mail/post:

Goedgekeurd
- nav: feedback op website is nog welkom
Geen post / mail

4

Mededelingen vanuit MT:
-Vertrek Chantal (IB)/Invulling IBfunctie
-LB-functie procedure Irene
toelichten
-Da Vinci

5

Formatie

6

Andere schooltijden

7

Schoolspecifieke criteria

8

Rondvraag

- invulling IB-functie: ervaring is een vereiste. Geschikte kandidaat lijkt
gevonden!
- Irene: voordracht aan bestuur als schoolopleider (LB-functie)
- Da Vinci is gekozen als nieuwe wo-methode waarbij thematisch werken
centraal staat. Toetsing is ook passend bij de aanpak: bijv. projectmatig,
presentaties, portfolio’s.
- Arbo-plan moet nog ondertekend worden (P)
- Top 3 gemaakt voor werkdrukakkoord: 1)extra geld van ministerie
inzetten voor extra leerkrachten 2) gymleerkracht 3) tijd vrijmaken voor
maken van draaiboeken 4) nog meer opruimen : )
Formatie nog niet rond vanwege vertrek Chantal. Wanneer formatie
gereed is wordt deze gemaild naar MR.
Jaar 2018-2019 is de eindtijd tot 14.15uur omdat dit qua minimum aantal
uren nog een jaar noodzakelijk is. De keuze voor eindtijd 14.00 of 14.15uur
wordt halverwege het jaar gemaakt (niet einde van het jaar). Andere
schooltijden eerste MR-vergadering volgend schooljaar agenderen
Moet einde van het schooljaar vastgesteld worden voor het nieuwe
schooljaar. Plan dat er ligt weer inzetten, Jessica mailt het plan, MR
reageert via de mail.
Ellen: Salarisstijging: zal geen consequenties hebben voor de school.
Brenda:
- Ouders groep 8 informeren dat vo gegevens doorstuurt over
voortgang, NB wet privacybescherming.
- Avond4daagse: kinderen worden niet afgetekend bij
binnenkomst… Dit zal wel moeten, bijv. door een ‘marsleider’,
iemand die alle dagen meeloopt en verantwoordelijk is voor een
groep. Is ook voorzien van EHBO-doos. Dit opnemen bij evaluatie
Avond4daagse (actie Jessica).
- Eindfeest is op het schoolplein
- Evaluatie schoolplan: met team geëvalueerd, zeer positief over de
behaalde doelen. Ook is scherp wat nog meer aandacht mag
krijgen (zoals Kanjertraining)

Deel 2: 20.30 uur tot 21.00 uur
afscheid Brenda & Marloes
Onderstaande punten komen te
vervallen omdat ze nog in
behandeling zijn:
schoolgids/vakantierooster/sop

Datum: 27 juni om 20.00u

