Medezeggenschapsraad Tafelronde St. Joris
Aanwezig
Afwezig
Datum
Locatie/tijd

Kevin, Marieke, Agnes, Gepke, Karin
10-01-2019
Joris 19.30-21.30 (MT vanaf 20.15)

Datum

Actiepunt uit notulen d.d. vorige vergadering

Wie

7 januari 2019
Maart 2019
januari?

MR jaarplan en huishoudeijk reglement bekijken en aanpassen
Verantwoording inzet scholingsgelden 2017-2018
Schoolplan af
schoolveiligheidsplan

Gepke?
MT

Agendapunt

Wie

Opening
MR
Mededelingen
Communicatie MR
naar team, ouders
en externen
Visie KPOA

Marieke

Vooruitblik
sollicitatieprocedure nieuwe
directeur

Gepke

Gepke

Toelichting

Bijl.

In de bijlage het filmpje van de KPOA
X
(visie en richting komende 4 jaar). ter
info.
- praktisch plan maken om input ouders
en kinderen (en leerkrachten) te
krijgen in weken van 21 en 28 januari
- 18 januari in ridderspoor info voor
ouders
- grote flappen ophangen voor ouders
- leerkrachten vragen om met de klas
een inventarisatie te maken (bijv
mindmap)
- In de week van 4 februari de input

Notulen

Input op twee vlakken:
- wat voor school wil je graag
- wat voor directeur past hierbij
- kennis
- vaardigheden
- persoonlijkheid
Tijdspad zoals beschreven aanhouden.

uitwerken.
CvB komt in februari
sollicitatieprocedure bespreken
In de bijlage zit de begroting zoals die is
opgesteld en besproken 7 december. Dit
is dus alleen ter info.
In de bijlage is een eerste lijst te vinden
van suggesties van het team. Er moet
nog gekeken worden naar bedragen en
wat er wel en niet geschikt is om van de
OR te vragen. (sommige dingen moeten
gewoon van schoolbudget)
-

Begroting

Karin

Suggesties team
extra geld OR

Gepke

MR + directie
Vooruitblik
sollicitatieprocedu
re nieuwe directeur

X
X

Goed overleg gehad hierover met MT. Verduidelijking
gekregen en een paar posten (verbruiksmaterialen en
personeelskosten (uitjes oid) wat verhoogd.
Met Karin lijst doorlopen.

Ouders zijn na schooltijd welkom om input te geven
op de flappen.
Ouders die na schooltijd geen mogelijkheid hebben,
kunnen ook op de onderstaande ochtenden in school
terecht.
Maandag 21 januari
Donderdag 24 januari
Dinsdag 29 januari
MT lid beschikbaar voor vragen/ gesprek
Volgende week vrijdag definitieve vragen op flappen
schrijven.
Vrijdag voor 12.00 uur stukje voor Ridderspooor
aanleveren. Marieke schrijft stukje.
Karin vraagt de Marke hoe zij input hebben gevraagd
van ouders
Karin deelt onze plannen met CvB voor afstemming

Begroting

Suggesties team
extra geld OR
Reflectie

Kevin: hoe staat het met het schoolplan? Aangezien
dat maart af moet zijn.
 Dit loopt, maar dit gaat niet voor maart af zijn.
Is ook besproken met het CvB. In februari en
maart zijn er nog 2 studiedagen met het team.
Zal mei worden.
Vraag van Karin: is het een idee om ouders ook 1 of 2
avonden uit te nodigen. Vragen wat hun dromen zijn
voor de school. Delen waar we als school mee bezig
zijn.Gesprekstafels
 Lijkt een heel goed idee. Er is ook aan ouders
aangegeven dat we ze als school erbij willen
betrekken. Goed om dit ook daadwerkelijk te
doen. Nog over nadenken (ook met team) wat
hierin goed zou zijn.

Sluiting

Datum
februari 2019
Mei 2019
januari?
z.s.m.
z.s.m.
voor 11 februari

Actiepunt

Wie

MR jaarplan en huishoudeijk reglement bekijken en aanpassen
Verantwoording inzet scholingsgelden 2017-2018
Schoolplan af
schoolveiligheidsplan --> Karin kijkt na wat voor stuk er ligt en wat er aan actie nodig is
Vakbond vragen wat de richtlijnen zijn qua aantal fte MT per aantal lln
Vakbond vragen: wie beslist over geld OR? Wie mag bepalen hoeveel reserves er zouden moeten
zijn? OR? MR? MT?
Voorbereidingen functieprofiel input ouders, lln, team

Gepke?
Karin - Gepke
Karin
Gepke
Gepke
zie notulen

