Medezeggenschapsraad Jenaplanschool De Duizendpoot

Notulen MR vergadering
Datum 27-9-2018
1.

2.

Jan afwezig.
Post

-

4.

5.

6.

20.00uur

Opening / vaststellen agenda
Greg, Kim, Sabine en Mark

-

3.

Aanvang:

Mr krijgt adviesrecht in de groepsgrootte. Geen
instemmingsrecht.
Fusietoets verdwijnt
Kabinet geeft extra steun aan kleine scholen ´kleine scholen
toeslag´. Jan komen we hiervoor in aanraking?
Mr krijgt instemmingsrecht in het financieel beleid in de
begroting van de school.
Budget van de MR: we geven ieder jaar aan wat we denken
nodig te hebben met een MR begroting. Dit is niet verplicht.
Je kunt ook een vast bedrag vragen.

Notulen vorige vergadering 23-5
- Greg is herkozen en blijft nog de komende 3 jaar ons
versterken. Kim blijft dit jaar ook in de MR. Het komende jaar
stelt kim zich weer herkiesbaar.
- Route 8: de scores van onze groep 8 zijn bekeken en vallen
boven het gemiddelde van Nederland. Dit is erg fijn om te
horen. De toets is volledig digitaal! Dit schooljaar doen we
hem weer.
- Gesprek met bestuurder: Hoever staat het ervoor, staat er al
iets op papier, wat zijn de plannen? Wij willen het graag
horen! Ouders willen ook weten waar ze aan toe zijn. We
moeten de ouders op de hoogte houden!
Jan koppelt aanstaande dinsdag in het team terug hoever het
staat met de samenwerking. Is het voor ons niet duidelijk dan
sturen we vanuit de MR weer een brief naar Frank.
Vanuit team

Swim 2 play: Zwembad is nu dicht. Komende week willen ze
weer open gaan. Dus we kunnen gewoon gaan met onze
kinderen.

Gymleerkracht: Karlijn Rekmans via Punt Welzijn Geeft de
gymlessen aan De Firtel en De Duizendpoot.

Trendanalyses komen de komende vergadering aan bod.
Vanuit BMT/directie
 Nieuwsbrief samenwerking: ter kennisgeving
 Scholingsplan Duizendpoot: bekeken
 Jaarplan Duizendpoot: bekeken, Mark past een aantal zaken
aan.
Medezeggenschap / Jaarplan
 Greg is opnieuw herkozen. Taakverdeling blijft hetzelfde.

-

Vergaderdatums:
Di 13-11 met GMR thema-avond
Do 29-11 MR
Di 29-1 MR
Do 14-3 GMR Thema avond
Woe 20-3 MR (optioneel)
Do 18-4 samen met GMR bestuur formatieplan ( Sabine afw.)
Do 9- 5 MR

Mark
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-

7.
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9.

Woe 5-6 MR

 Jaarplan van De Duizendpoot: besproken
Vanuit ouders en/of ouderraad
 Tijdsstippen oudergesprekken: aanstaande dinsdag komen
we hier in het team op terug. Sommige ouders zouden graag
zien dat de gesprekken ‘s avonds zouden zijn. Voorstel: is het
mogelijk om de gesprekken te verspreiden over 2 weken
binnen een groep.
- Laatste gesprekken van het schooljaar: goed opletten hoe we
dit brengen naar de ouders. Sommige ouders voelen zich
bezwaard om in te plannen.
- Volgend jaar de eerste gesprekken: naar voren verzetten, 10
min per gesprek kennismakingsgesprek

Vanuit GMR
 Geen behoefte aan scholing.
Lopende zaken
 Overblijven: de avond van Det was zeer leerzaam. Het
overblijven blijft een beetje aanrommelen. Redelijke bezetting.
Nu een ‘probleem’ met de bakken, vooral met de
overblijfouders van de Firtel. Blijft onenigheid tussen ouders
Duizendpoot en Firtel. Kim loopt eens binnen bij Margo om dit
aan te kaarten. Merken verschil tussen de kinderen.

 Idee: ouderavond met Det voor alle ouders.
10. Vanuit bestuur

11. Rondvraag
 Stamgroepavond: hoe is die bevallen? Misschien kunnen we
die weg laten vallen en dan b.v. een Jenaplanavond
inplannen. Dit idee nemen we mee naar het team.
 Hoe leren wij een kind leren – leren? Nu is het vaak een
blaadje dat we meegeven om de toets te leren. Kunnen we
het breder pakken?
 Etentje: datums geappt, even reageren.



Actielijst / agendapunten voor volgende vergadering :
o

Kim

Greg

Kim

