Notulen MR vergadering 4 oktober 2017
Aanwezig: Yurry, Rob, Maarten (oudergeleding) Marcel, Leontine en
Danielle (personeelsgeleding)
Notulen: Danielle
We doen een voorstelrondje om elkaar iets van de achtergrond van
elkaar te weten.
1 Opening en vaststelling van de agenda
Marcel zorgt er voor dat Danielle en Leontine aan het huishoudelijk
reglement krijgen.
Het huishoudelijk reglement staat bij archiefstukken.
2 Taakverdeling secretaris MR
Danielle verzorgt de notulen van de vergaderingen. Leontine houdt de
ingekomen stukken en de abonnementen bij.
Yurry maakt de agenda voor de vergadering.
Mensen kunnen de MR op twee manieren bereiken. Via de mail en via
het contactformulier van de website. Leontine vraagt Adjan dat de mail
doorgestuurd wordt naar haar mailadres, zodat zij het kan bijhouden. Er
wordt gestimuleerd om het contactformulier van de website te
gebruiken.
3 Notulen 27 juni 2017
De notulen zijn vastgesteld.
4 Vergaderschema en overlegstructuur MR

We hebben afgesproken om de MR vergaderingen op donderdag vanaf
18.00 te houden. De MR vergaderingen zijn een week voorafgaand aan
de MR/bestuursvergaderingen.
Er zijn drie vergaderingen per jaar met MR/bestuur/directie.
De directie is in principe niet aanwezig bij de MR vergaderingen. Mocht
hier behoefte aan zijn dan nodigen we de directie uit.
Ellen komt vanuit de Raad van Toezicht twee keer per jaar bij de MR
vergaderingen. Daarnaast heeft Yurry als voorzitter twee keer per jaar
overleg met Ellen.
Yurry heeft een voorstel voor het vergader schema gemaakt en zal dit
terugkoppelen naar alle MR leden.
5 MR ambities
Versterken IB
MR wil gesprekspartner zijn in het versterken van de IB.
Voorstel Jessica uitnodigen voor het eerste deel van de volgende MR
vergadering waarbij zij de status van de ontwikkelingen van het IB
proces gaat toelichten.
Schooltijden
Er is in het team een werkgroep die zich dit schooljaar gaat buigen over
de schooltijden. Hierin zit een MR lid vanuit de oudergeleding en een
MR lid vanuit de personeelsgeleding. In de peiling op de ouderavond
gaven ouders aan voorstander te zijn voor een continurooster.
Communicatie
Het versterken van de communicatie tussen ouders en school en MR
met moderne communicatiemiddelen.

6 Staking
5 oktober is er een landelijke staking. Een deel van de teamleden gaat
naar Den Haag om hun stem te laten horen.
7 werkgroep bezetting MR leden
Er bestaat een aantal werkgroepen
Tevredenheidsenquete Maarten, directie Marjet, Nancy, Alie
Meerjarenonderhoudsplan Rob,
Arbo en Rie Danielle, Jay en directie
Sollicatiegroep directie Marcel, Rik, Danielle, Peter, Jay, Jan-Hendrik
Sollicitatiegroep personeel Marcel
Werkgroep communicatie Yurry, Marleen, Paul, Brigitte en directie
Werkgroep schooltijden Rob, Danielle, Jolien,
Yurry maakt het jaarverslag van 2016/2017
Danielle en Leontine maken samen het jaarverslag van 2017/2018
8 Terugkoppeling werkgroep sollicitatie
Na de vakantie zou de werkgroep weer bijeen komen om de voortgang
van de sollicitatieprocedure te bespreken. Dit is tot nu toe nog niet
gebeurd.

9 Terugkoppeling werkgroep communicatie (Parro)
Na de eerste herfstvakantie is de eerste vergadering over communicatie.
Er gaat na de Kerstvakantie een pilot draaien met de app Parro in de
groepen van Brigitte, Paul en Marleen/Leontine. Nadat er twee maanden
wordt er geëvalueerd of er verder gegaan wordt met Parro.
10 Ouderavond feedback
De onderwerpen die op de ouderavond terugkwamen zijn continurooster
en communicatie. De beide onderwerpen komen de komende periode
zoals gepland terug in de werkgroep schooltijden en de werkgroep
communicatie.
11 In te brengen overlegpunten met het bestuur
Yurry neemt de besproken punten (o.a. financien) mee naar het
voorzittersoverleg.
12 Vervolg schooljaar 2016/2017
De schoolgids was niet als stuk aangeleverd tijdens de laatste
vergadering. Annemiek zou de schoolgids afmaken. De
personeelsgelededing heeft namens de gehele MR de schoolgids
inhoudelijk besproken en goedgekeurd. Leontine koppelt dit terug aan
Jessica.
13 Rondvraag
Voorstel afscheidsetentje huidige MR incl Margriet en Rik woensdag 8
november
Leontine gaat zich oriënteren om een MR cursus te gaan volgen.

