MR vergadering - september
Aanwezig

Kevin, Marieke, Agnes, Gepke, Cecile

Afwezig
Datum
Locatie/tijd

24-09-2019
Joris 19.30 MR en vanaf 20.15 met directie

Datum

Actiepunt

Instemming/Advies Wie

z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.

Werkverdelingsplan
Schoolplan afmaken
Vakantierooster: navragen of de datum 29 en 30 september klopt
Lijstje ideeën reserves OR ophangen in teamkamer, toelichting aan
team geven.(ideeën moeten voor september bij de OR zijn)
Schooltijden vanaf 2020-2021 (eindtijd 14.00 of 14.15) bespreken
met team. Op jaarplan MR
huishoudelijk reglement MR aanpassen

I
I

Nieuwe schooljaar
Voor nieuwe
schooljaar
Nieuwe schooljaar

Op jaarplanning MR: met Cecile een samenvatting met highlights
maken, eventueel ook in de vorm van een poster (kan via de KPOA)

Karin
Karin
Gepke en Agnes

Gepke
Cecile

Agendapunt

Wie

MR
Mededelingen

Status Toelichting

Bijl.

Verandering mail

Nieuw schooljaar MR

Notulen
Mailadres is nu mr.sintjorisschool@kpoa.nl

Rolverdeling MR bespreken
Is er behoefte aan scholing MR?
Zijn er leden die dit jaar hun
laatste jaar in de MR zitten?
(werving/verkiezingen nodig?)

Verzoek bij de contactpersoon van de AOB neerleggen om eens
langs te komen voor advies, waar we komend jaar op kunnen
letten als MR, met de jaarplanning ernaast. Hoe kunnen we de
achterban (ouders) beter betrekken?
Marieke geeft in januari aan of ze door wil.
Gepke zit in haar derde jaar, wil wel door.

Jaarplan MR

Communicatie einde
schooljaar 2018-2019

Gepke

Er ligt een concept jaarplanning.
Zijn er nog dingen die missen?
Hoe organiseren we het contact
met de OR?
Het CvB heeft 02-09-2019
geantwoord op onze mail. Hoe
gaan wij hier op reageren
betreffende 1: Marga en 2: traject
Cecile tijdelijk-vast?

X

In april werving starten bij ouders en team.
Kevin neemt contact op met de OR (Casper Pol, opvolger van
Maarten Pijls) om af te stemmen. Uitnodigen voor de vergadering
van november. (als het CvB niet in oktober kan, kan de OR in
oktober worden uitgenodigd)
1. We laten dit punt nu rusten, omdat we met positieve
energie verder willen en niet denken dat we hier nog iets
mee bereiken door dit weer op te rakelen.
2. We vragen het bestuur om mondeling te komen praten
over het tijdelijk naar vast traject van Cecile bij de
vergadering van oktober, om 20.15.
Vraag is o.a. wat de 360 graden feedback inhoudt; welke
stakeholders worden betrokken.

Afronding zaken
Gepke
einde vorig schooljaar en
Agnes

Jaarplan school

Besteding werkdrukmiddelen,
formatie, taakbeleid en
werkverdelingsplan zijn door
Karin naar PMR verstuurd. Agnes
en Gepke lichten toe of dit
akkoord is en of er nog
bijzonderheden zijn.
Jaarplan bespreken. Cecile heeft
dit 11 september j.l. met het
bestuur besproken.

We zijn akkoord met de stukken met de aangebrachte
wijzigingen.
Het formatieplan ligt nog open, gezien de afspraak dat Cecile tot
uiterlijk 1 november kijkt wat ze nodig heeft.

X

Aandachtspunt: zorg dat de leerkrachten gehoord worden en
serieus genomen worden wat betreft de onderwijsinhoudelijke
beslissingen.

X

jaartallen aanpassen
Groepsindeling verplaatsen naar mei
Overleg met de OR wordt toegevoegd. Vraag van Cecile hoe het
met de financiële verantwoording zit van de OR. Zij sturen dat
vanaf dit schooljaar naar de MR.
Werkdrukmiddelen, taakbeleid en werkverdeling zijn akkoord.

MR + Directie
Mededelingen
Jaarplan MR

Afronding zaken
Gepke
einde vorig schooljaar en
Agnes

Besteding werkdrukmiddelen,
formatie, taakbeleid en
werkverdelingsplan zijn door
Karin naar PMR verstuurd. Agnes
en Gepke lichten toe of dit
akkoord is en of er nog
bijzonderheden zijn.

Ideeën Cecile formatie: Truus een dag uitbreiden.
Een dag ervaren IB erbij in het lopende jaar, die volgend
schooljaar voor 0,4FTE de hele IB over kan nemen.
Schoolopleider (die al werkt binnen de stichting) voor 0,1FTE (is al
rond). Geen teamleider aanstellen.
MR is positief over deze voornemens.

Schoolplan en
jaarplan

Cecile

B

Bespreken

X

Er zijn signalen vanuit het team dat er druk is vanwege het
inspectiebezoek dit jaar..
Cecile geeft aan dat dit niet de bedoeling is. Ze denkt dat er heel
veel al op orde is en goed gaat. Er is gesproken over uniformiteit
en het invoeren van veranderingen (zoals in de voorbespreking te
lezen is) Er zijn geen besluiten genomen, er is alleen een proces
in gang gezet waarbij het team nadrukkelijk wordt meegenomen.

Ze vraagt teamleden om feedback direct terug te geven.
Een paspoort van het schoolplan is in wording. Er moeten nog
teksten worden aangeleverd van kinderen en toestemmingen van
foto’s moe(s)ten geregeld worden.
Een poster voor in de school zit ook in de planning.
Speerpunten m.b.t. ouders zijn communicatie. Inloopochtenden
waar ouders feedback kunnen leveren, mee kunnen denken.
Schoolveiligheidsplan

Schoolondersteuning
sprofiel

Cecile

I

Bespreken wat de status is van de
diverse documenten na maart
afgelopen jaar.

Er is een format van het schoolveiligheidsplan in de maak bij de
KPOA. Dit format moet voor november klaar zijn. Dan kan Cecile
er mee aan de slag.
Op de agenda voor januari
Staat op de jaarplanning voor oktober. Kan dit wel?
Cecile: nee, overleg met IB hierover staat op 17 oktober gepland.
Er is afstemming nodig hoe en door wie dit plan precies ingevuld
wordt.
Uitzoeken wat de deadline precies is (november?)
Basisondersteuning is nog niet helemaal op orde.
Op de agenda voor november.

Schooltijden

Voorstel: Ouders vragen naar input o.b.v. twee opties (14.00 of
14.15 eindtijd en bijbehorende gevolgen/voordelen). Team neemt
deze feedback mee in hun voorgenomen besluit. Tijdspad:
uiterlijk feb ’20 besluit richting ouders, eind ’19 aanvang feedback
ouders.
Marieke: in nieuwsbrieven naar ouders is de aanhef ‘geachte
ouders/verzorgers van de leerlingen van...’. Dat voelt als een
grote afstand. Is het een bewuste keuze?

Reflectie

Cecile: dat is een bewuste keuze. Er is een groep ouders die
belang hecht aan zo’n aanspreekwijze.
Sluiting

Datum

Actiepunt

Nieuwe schooljaar

Schooltijden vanaf 2020-2021 (eindtijd 14.00 of 14.15) bespreken met team.
Op jaarplan MR
huishoudelijk reglement MR aanpassen
Contact met de bond, mogelijkheden advies
werving nieuwe leden MR starten
Kieslijsten bekend maken
verkiezingen MR
contact met OR om ze uit te nodigen voor november vergadering
contact met bestuur om ze uit te nodigen voor oktober 20.15
Lijstje ideeën reserves OR maken met het team.
Tijdspad opstellen voor schooltijden/input ouders

Voor nieuwe schooljaar
z.s.m.
april
uiterlijk mei
uiterlijk juli
z.s.m.
z.s.m.
voor verg. oktober
Voor verg oktober

Instemming/Advies Wie
Gepke
Gepke

Kevin
Marieke
Cecile, Agnes, Gepke

Status:
B= Onderwerp ligt voor bespreking bij MR

I= Onderwerp ligt ter instemming bij MR

A= Onderwerp ligt voor advies bij MR

