Notulen MR vergadering 25-10-2016,
aanvang 19.30 uur; locatie: Eifel 8, ℡ 288 87 90
MR zonder schoolleiding

Status

Stukken/opmerkingen

Agenda
1. Opening
Vaststellen agenda
2. Notulen 12-9-2016 Kleine wijziging vastgesteld.

Notulen

3 Vanuit Jaarplanning: Pestbeleid
Peter komt met beleidsstuk voor MR.
M5 vervallen, advies MR om dit communiceren naar de
ouders. Selene koppelt dit terug naar Peter.
Keuze voor Kanjerschool.

Ter bespreking

4 Vanuit jaarplanning: Lesmethode wijzigingen
Lesmethode geschiedenis wordt volgend jaar vernieuwd

Ter info

Over twee maanden
opnieuw op de agenda

5. Enquete continurooster
Enquete wordt Concept enquete van
Afspraak is dat continurooster na 1 jaar wordt geëvalueerd. De definitief
Luuk
ouderenquete is bedoeld voor evaluatie, puur om eerste indruk gemaakt.
te krijgen.
Leerkrachten ervaren continurooster wel als pittig, vanwege
ontbreken echte pauze. Wel is er meer rust en regelmaat in de
klassen.
6. Communicatie
Afspraak wordt gemaakt dat elke keer na MR vergadering er
een stukje in de nieuwsbrief komt. Ester maakt deze keer
stukje.
7. Overleg MR/VZ-Schoolleiding
Voorzitter zal samen met wisselend MR -ouderlid met
schoolleiding overleggen. Marcel komt met de data, per keer
wordt gekeken wie er kan aanschuiven.
8 Jaarplan de Spits
9 Scholing
Aob verzorgt scholing op 21/11. Afspraak is dat ieder vorige
cursusmap doorneemt.
10 Oudercommissie
Afspraak is bekrachtigt dat we twee keer per jaar bij elkaar
aansluiten. Afgelopen oudercommissie is voor deel bijgewoond
door Selene en Jeanet. Agenda punt met name over de
financiën. Overdracht naar oudercommissie van financiën
activiteiten heeft OC veel tijd gekost.
11 GMR
Gesproken is over observatieinstrument schoolleiders. Er is
meer communicatie schoolleiders noodzakelijk.
Schoolzwemmen: te veel verantwoordelijkheid bij
leerkrachten. Volgende vergadering omtrent Leonardo, wat wil
KSU?
12 Ingekomen post : geen
13 Mededelingen: geen
14 Actielijst
15 Rondvraag en sluiting: geen

Schuift door
naar volgende
vergadering

Data MR-vergaderingen 2016-2017:
VERGADERDATA
Dinsdag 25/10
Maandag 21/11: scholing MR
Rest nader te bepalen

de vergaderingen starten steeds om 19.30 uur.
Actielijst oktober 2016 MR ‘De Spits’
Actie

Perso(o)n(en)

Datum gereed

1. Communicatie over de MR op de website

JH/LW/AA

Begin
schooljaar
2016/2017

2. Verantwoording uren continuerooster opnemen in
notulen check

JH

3. Beoordelen stuk Selene omtrent Cito 1 en 2

Een ieder

Na toezending

4. Aanpassen statuten MR vertegenwoordiging
Leonardo

Nader te
bepalen

schooljaar
2016/2017

5. Jaarverslag MR 2016/2017

JH

zsm

continu

Afspraak is dat
het
meegenomen
wordt in
beantwoording
eventuele
vragen
ouderenquete

