Notulen MR vergadering 12-06-2017,
aanvang 19.30 uur; locatie: Eifel 8, ℡ 288 87 90
MR met schoolleiding

Status

Stukken/opmerkingen

Agenda
1. Opening
Vaststellen agenda, toevoeging leerkrachten in actie
2. Notulen 8-5-2017 wijzigingen. Peter stuurt nog toe.
3 Actielijst
Zie actielijst
4. Ontwikkelingen school
Er vertrekt leerkracht van regulier naar Leonardo
onderwijs. Leonardo krijgt flexibele schil.
Groep 7/8 ook. Marijn gaat op dinsdag en donderdag
groepen 7 en 8 intensief groepen begeleiden.
Leerkracht gym gaat nu fulltime voor de klas, voor gym
komt extra nieuwe leerkracht.
Er worden 1 of 2 fulltimers geworven voor volgend
schooljaar.

Ter vaststelling

Notulen meegestuurd
In notulen 8-5-2017

SVZ bespreken

Peter

Optie is om de teamkamer voor lokaal groep 8 om te
bouwen.
Er worden een aantal zieke bomen gekapt op kleuterplein
en struikgewas verwijderd.
Vakantiedagen. Komen binnenkort op site
SVZ bespreken
5. Schoolgids
Is niet voorgelegd aan MR. Ligt redelijk klaar
Resultaten en
6. Communicatie Uitslag enquête leerkrachten
follow-up.
continurooster
Uitslag is nog niet besproken in MT.
Advies van MR is om dit spoedig wel te doen.
Advies is tevens om hierover te communiceren richting ouders.
Afspraak is om dit per mail te plannen.

Conform Jaarplan
Peter

7.Jaarverslag MR
Is er nog niet.

SVZ bespreken

Conform Jaarplan

8 Jaarplan MR 2017/2018
Jaarplan wordt als prettig ervaren om mee te werken.
volgend jaar te bespreken:
-eindevaluatie continuerooster
-ontwikkelingen Leonardo (extra klas)
-GMR
Voor de eerste vergadering 2017-2018 ieder Jaarplan bekijken
en opmerkingen geven.

Resultaten
bespreken.

Conform Jaarplan

9 MR-samenstelling schooljaar 2017/2018/stvz verkiezingen bespreken
Verkiezingen: afspraak gemaakt dat Eveline en Luuk tellen, dat
Marcel de kandidaten informeert, Ester een stukje schrijft voor
Spits nieuwsbrief en dat leerkrachten die verspreiden.
Welke leerkrachten komend jaar de MR versterken is nog
onbekend. Dit wordt nog onderling besproken.
Taakverdeling MR: Luuk wil de post van secretaris wel
bemensen komend schooljaar.
10 Voorzitter overleg andere MR-en
gedeelde ervaringen met KSU. Bijvoorbeeld stukken van
bestuur ontbreken soms.
29-6 Is er een bijeenkomst waarop op alle MR voorzitters zijn
uitgenodigd. GMR is ook uitgenodigd. Afspraak is dat Ester

Actie Jeanet
Marcel

haar op de hoogte brengt. Doel is om informatie te delen over
GMR-bestuur-scholen. Onderlinge relatie en samenwerking.
11 -personeel in actie op 27 juni 1 e uur staking.
Knelpunten zijn bedrijfsvoering en beloning.
MR snapt deze knelpunten, heeft begrip voor en steunt deze
actie.
12 Ingekomen post
• geen
13 Terugkoppeling GMR
• Werkdrukonderzoek. Er hebben zich maar 5 scholen
aangemeld. Evident dat dit een probleem is. Er is al
veel onderzoek geweest. GMR heeft aangedrongen op
dit onderzoek, dus jammer dat veel scholen niet mee
doen. Spits doet mee.
• Visie hoogbegaafdheid. Achtbaan & de Spits. Er zijn
veel vragen over. Moet meegenomen worden bij
beleidsontwikkeling KSU. Er was iemand
verantwoordelijk voor bij KSU, maar die is nu uit
dienst. Volgende week in GMR+
• Er is een mail uitgestuurd naar alle leerkrachten voor
GMR deelname, loopt niet storm
• Ook voor oudervertegenwoordiging komen er
verkiezingen.
14 Mededelingen Geen

15 Rondvraag en sluiting
Etentje op 25 september
Data MR-vergaderingen 2016-2017
VERGADERDATA
Dinsdag 25/10
Maandag 21/11: cursus
Dinsdag 21/2/2017
21/3/2017
08/05/2017
12/06/2017

de vergaderingen starten steeds om 19.30 uur.
Actielijst juni 2017 MR ‘De Spits’
Actie

Perso(o)n(en)

Datum gereed

Leonardo
2. Jaarverslag MR 2016/2017

Marcel en
Luuk
Jeanet

schooljaar
2017/2018
z.s.m.

3. Lerarenenquete continurooster, reactie naar
leerkrachten

Annemiek en
Peter

z.s.m.

1. Aanpassen statuten MR vertegenwoordiging

4.

continu

