Medezeggenschapsraad Tafelronde St. Joris
Aanwezig
Afwezig
Datum
Locatie/tijd

Datum

16 april
12 maart
Voor voorjaarsvak.
z.s.m.
Na gesprek
penningmeester
12 maart

Agendapunt
MR
Mededelingen

Sollicitatieprocedure

Marieke, Agnes, Gepke, Karin
Kevin
12-03-2019
Joris 19.30 MR en vanaf 20.15 met directie

Actiepunt uit notulen d.d. vorige vergadering

Wie

MR jaarplan en huishoudeijk reglement bekijken en aanpassen
Jaarplan de Marke mailen naar Gepke
Verantwoording inzet scholingsgelden 2017-2018
Schoolplan bespreken
Schoolveiligheidsplan bespreken
Sollicitatieprofiel naar CvB sturen
OMR in gesprek met penningmeester OR over inzet reserves
Voorstel maken besteding reserves en dit voorstel bespreken met team. Daarna naar OR.

Gepke?
Karin
MT
Karin
Karin

Werkverdelingsplan bespreken. (voor die tijd met PMR bespreken)

Karin

Wie

Toelichting
Schoolplan: schuift naar april. Dan is
er ook meer bekend van Ellen Kusters,
onderwijsontwerper. Zij komt in maart
op school tekenen.
Voortgang bespreken.
Bestuur is bezig met een antwoord op
de door ons gestelde vragen, wellicht
is dit binnen gekomen voor de
vergadering.

Bijl.

Marieke en Kevin

Notulen
Tip: communiceer ook naar ouders dat Ellen Kusters
komt, kan ook zonder dat je grootse verwachtingen
schept qua verbouwingen.

Schoolveiligheidspl
an

Inzet reserves OR

Kevin/
Marieke

Er ligt nog een oud
schoolveiligheidsplan. Dit zit in de
bijlagen. Verzoek om dit goed door te
lezen en te kijken waar aanpassingen
nodig zijn.
Is er een gesprek gepland met OR
hierover?

X

Op dit precieze stuk is in november 2017 uitgebreid
commentaar gegeven. Dit is niet verwerkt in de
huidige stukken. Voorstel: Feedback van destijds
wordt naar Karin gemaild.
Afspraak moet nog gemaakt worden. Marieke zoekt
hierover contact met Kevin en penningmeester OR.

MR + Directie
Sollicitatieprocedur
e nieuwe directeur

Zorgen ouders

Schoolveiligheidspl
an

Voortgang bespreken.
Bestuur is bezig met een antwoord op
de door ons gestelde vragen, wellicht
is dit binnen gekomen voor de
vergadering.
Karin

Karin

Prettige gesprekken gehad met dame van recruitment
bureau wat de externe werving gaat verzorgen. Zij
heeft gesproken met 2 ouders, 2 leerkrachten, Karin
en CvB en stelt aan de hand daarvan de vacaturetekst
op.
Wij willen graag de vacaturetekst zien voor die naar
buiten gaat. Karin vraagt dit na bij CvB.
Er is een gesprek geweest van OR leden met Kevin en
met Karin.

Terugblikken op gesprekken met
ouders. Er zijn flinke zorgen bij
meerdere ouders. Samen bespreken
hoe de beeldvorming/communicatie
verbeterd kan worden.
Er ligt nog een oud
schoolveiligheidsplan. Dit zit in de
bijlagen. Verzoek om dit goed door te
lezen en te kijken waar aanpassingen
nodig zijn.

X

Kijk naar een verbeterde invulling van het Ridderspoor.
Suggestie: werken met vaste items, zoals
ontwikkelingen in school, ontwikkelingen in de klassen,
MR overleg, etc.
We sturen de op- en aanmerkingen die we nov ‘17
hebben geschreven bij het schoolveiligheidsplan door
naar Karin. (voor zover we ze kunnen vinden).
Daarbij ook de opmerkingen die we er nu bij hebben
gemaakt.
Onderdeel gedrag: communiceer naast het nu in
ontwikkeling zijnde protocol ook wanneer er een
methode of methodiek wordt gekozen/ingevoerd en
hoe dit gaat en op welk tijdspad. Zorg voor verbinding
van dit onderdeel met het protocol gedrag.

Werkverdelingsplan

Karin/PMR

plan van aanpak/procedure toelichten.
Karin, Agnes en Gepke hebben
vrijdag 8 maart hier overleg over.

Jaarplan

Gepke

Kijken naar de aankomende zaken en
die plannen voor de komende
vergaderingen

Volgende week is er overleg met het team hoe we
besluiten willen nemen over de verschillende
onderdelen van het werkverdelingsplan.
Vooral kritisch kijken naar het taakbeleid, hier staan
teveel taken voor het aantal uren dat er bij de
leerkrachten voor beschikbaar is.

Reflectie
Sluiting

Datum

16 april
z.s.m.
Na gesprek
penningmeester
16 april
16 april

Actiepunt

Wie

MR jaarplan en huishoudeijk reglement bekijken en aanpassen
Jaarplan de Marke mailen naar Gepke
Verantwoording inzet scholingsgelden 2017-2018
Schoolplan bespreken
OMR in gesprek met penningmeester OR over inzet reserves
Voorstel maken besteding reserves en dit voorstel bespreken met team. Daarna naar OR.

Gepke?
Karin
MT
Karin
Marieke en Kevin

Formatie
‘Kinderprotocol gedrag’ en ‘werk maken van gedrag’ lezen en feedback geven
Werkdrukmiddelen evaluatie en plan voor volgend jaar

Marieke

