MR-vergadering woensdag 6-3-18
Tijd: 19.30 uur
Notulen: Brenda
agendapunten:
Deel I: 19.30 uur tot 20.30 uur
1
2

Opening
Notulen 15-1
Mail/post:
9-2-18: Notulen GMR, zie bijlage
13-2-18: spiegelgroepsessie

3

Mededelingen vanuit MT

4

Formatie / onvrijwillige mobiliteit

6

Andere schooltijden

Goedgekeurd
- geen vragen over de notulen GMR.
- Jessica licht het doel van de
spiegelgroepsessie toe, deze sessie is 5
april. Brenda overweegt te gaan.
- Guuske gaat startbijeenkomst volgen voor
MR en heeft hiervoor aanvullende
documenten nodig: reglement en statuut.
Lisette mailt dit uiterlijk 5-03-2018 aan
Ingeborg.
- Website is as vrijdag waarschijnlijk gereed,
zodat het tijdens de open dag getoond kan
worden. Idee om in BB aan te geven wat in
de betreffende weken op facebook is
geplaatst.
- Aantal aanmeldingen is hoopgevend! Ouders
vinden het gebouw aantrekkelijk, ze
ervaren rust en structuur en horen goede
verhalen over de Biezen.
- Stakingsdag 14 maart. Hoofddoel is
aandacht voor het lerarentekort.
De Biezen en de Kameleon zijn krimpscholen
binnen de stichting. De betreffende
leerkrachten die zouden moeten vertrekken
hebben de eerste keuze voor een andere
school. Onvrijwillige mobiliteit gaat voor
vrijwillige mobiliteit. Het is voor de Biezen nog
niet zeker of er sprake is van onvrijwillige
mobiliteit. Hierover moet op korte termijn
meer duidelijkheid komen.
Ook hebben twee leerkrachten aangegeven
meer te willen werken, ze komen in VIP-pool.
Er is een vragenlijst in het team uitgezet. De
twee jaar zijn nu verstreken. Discussie over
het laatste ‘kwartiertje’. Maak je wel of niet
meer lesuren? Als je om 14.00uur stopt hebben
kinderen minder ontspanning. Jessica ook in
gesprek met Bert om te evalueren of de juiste
stappen zijn gevolgd en welke nog gezet
dienen te worden.

.

7

Open dag

8

Rondvraag

Rol oudergeleding MR tijdens de open dag
heeft geen meerwaarde. De leerlingen leiden
ouders ook rond.
/
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Deel 2: 20.30 uur tot 20.35 uur
Nieuwe leden uitnodigen voor 18
april

Nieuwe leden 11 juni en niet 18 april
uitnodigen. Marloes mailt Guuske en Janice.

