Medezeggenschapraad

Notulen 06 september
19.30 – 20.30 uur
Locatie: de Poort

PMR

OMR

Sascha vd Bosch
Kim Buijs
Wilma de Vries

Eveline van Beest
Linda van der Ham
Peter Hylarides
Laura Straka

Directie

Toehoorders

Afwezig

Hélène van Rijn
(GMR)

Karin van den Berg

Vacature
Open vergadering 19.30-22.00
Agenda
1. Opening- Welkom GMR
2. Taakverdeling MR:
i. Voorzitter
ii. Secretaris/Notulist
iii. Penningmeester
iv. Eventuele andere/ad hoc taken
v. Voorstel Directeur: minder leden MR
3. Planning data vergaderingen MR 2018-2019 (Wisselende dagen?)
4. Jaarplan MR- Onderwerpen die verplicht door de MR behandeld moeten worden
5. Oudervraag via email: ouderbijdrage schoolreis groep 8
i. Vaststelling ouderbijdrage (vraag uit OR)
6. Updates:
i. Schoolgids
ii. PR (werkgroep)
iii. Plan werkdrukvermindering
7. Actiepunten:
i. Jaarverslag 2017-2018
ii. Inplannen communicatie formatie 2019-2020
8. Notulen (4 juli 2018, voor zover gemaakt)
9. Rondvraag
10. Afsluiting

Notulen 06.09.2018
1.
Opening en notulen
Geen notulen van vorige vergadering aanwezig
GMR
13 scholen – niet allemaal vertegenwoordigd in GMR. Doel is betere vertegenwoordiging
per school na de verkiezingen van dit jaar. Nieuw GMR lid moet gekozen worden door
MR.
Vertegenwoordiger van de Winde voor de zomer (2018) gekozen. Indien wettelijk toegestaan is MR akkoord dat ze haar taak voorzet, omdat ze net dit jaar begonnen is en zich
ver voor de termijn van 3 jaar opnieuw verkiesbaar moet stellen. Indien niet toelaatbaar,
verkiezingen uitschrijven en communiceren in Winde Nieuws.
Behoefte inventarisatie vanuit GMR of er interesse is om met de andere MR’s uit de
scholengroep een cursus te volgen. Zo ja, welke cursus is wenselijk. (agendapunt)
2.

Taakverdeling MR:
a. Voorzitter – Linda
b. Secretaris/Notulist – Kim
c. Penningmeester - Peter
d. Eventuele andere/ad hoc taken – overige leden.
e. Voorstel Directeur: minder leden MR
Antwoord MR: nee vooralsnog niet. MR acht het noodzakelijk om zeker het komende
schooljaar met 8 man verder te gaan i.v.m. de vele taken die nog open staan. MR begrijpt argumentatie voor kleinere MR en wil aan het einde van dit schooljaar opnieuw bezien of 6 MR leden op dat moment haalbaar en wenselijk is. (actie)

3.

Planning data vergaderingen MR 2018-2019
- maandag 15 oktober 19.30 locatie Sytwinde
- dinsdag 27 november 19.30 locatie Poort
- woensdag 9 januari
19.30 locatie Sytwinde
- donderdag 21 februari 19.30 locatie Poort
- maandag 25 maart
19.30 locatie Sytwinde
- dinsdag 23 april
19.30 locatie Poort
- woensdag 29 mei
19.30 locatie Sytwinde
- donderdag 4 juli
19.30 locatie Poort
(actie)

4.

Jaarplan MR- Onderwerpen die verplicht door de MR behandeld moeten worden
- Er zijn een aantal onderwerpen / plannen die verplicht door de MR behandeld moeten worden. De MR heeft de meest definitieve versie van onderstaande stukken zo
spoedig mogelijk nodig om te kunnen inzien / aanpassingen voor te stellen om uiteindelijk met een definitieve versie akkoord te kunnen gaan. Door omstandigheden
zijn vorig jaar niet alle stukken goed gekeurd / ondertekend en is dit met een begeleidende brief voor de inspectie uitgelegd. (actie)
o Stukken welke het betreft:
o Veiligheidsplan
o Schoolplan
o Schoolondersteuningsprofiel
o Schoolgids
o Plan werkdrukvermindering

5.

Oudervraag via email: ouderbijdrage schoolreis groep 8
a. Vaststelling ouderbijdrage (vraag uit OR)
Uit MR notulen van 2015 blijkt dat bedrag idd is verhoogd om groep 8 mee te nemen.

6.

Updates:
a. Schoolgids – zie punt 4
b. PR (werkgroep) – wachten op toewijzing taken
c. Plan werkdrukvermindering – MR moet goedkeuren waar die aan besteed wordt. Zie
punt 4

7.

Actiepunten:
a. Jaarverslag 2017-2018 - afgehandeld
b. Inplannen communicatie formatie 2019-2020 Formatie kleuterklassen en toekomst de Winde. (agendapunt)

8.

Notulen (4 juli 2018, voor zover gemaakt)
Niet gemaakt

9.

Rondvraag
geen vragen

10.

Afsluiting

Actielijst voor 15 oktober:
Wie
Wat
Sascha
Van te voren agenda MR vergadering in de info nieuws
Sascha
Data vergaderingen op website zetten
Linda
Maken jaarverslag aan de hand van notulen afgelopen jaar. Doorsturen naar MR week voor volgende vergadering ter goedkeuring
Evelien
Terugkoppeling naar directeur over inkrimpen MR
Wilma
Navragen bij directeur of het wenselijk is om voor de NT2/schakelklas de schoolgids hardcopy aan te bieden.
Wilma
Status opvragen bij directeur over de onderstaande stukken. MR
dient deze zo spoedig mogelijk (in volgorde van prioriteit) te ontvangen ter inzage en goedkeuring:
Veiligheidsplan
Schoolplan
Schoolondersteuningsprofiel
Schoolgids
Plan werkdrukvermindering

Agendapunten vergadering 15-10-2018:
1. Voorstel directeur, vast agendapunt: toekomst de Winde
2. Bespreken en akkoord geven voor Jaarverslag MR 2017 – 2018
3. Behoefte MR voor gezamenlijke cursus met overige MR’s uit scholengroep

Op datum
doorlopend
18-09-2018
08-10-2018
18-09-2018
15-10-2018
18-09-2018

