Medezeggenschapsraad Jenaplanschool De Duizendpoot

Notulen MR vergadering
Datum : 29-11-2018

Aanvang:

20.00uur

1.

Opening / vaststellen agenda
Aanwezig: Jan, Mark, Sabine, Kim en Greg

2.

Post


3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

Blad van de vakbond InfoMR: stuk over VO niveau.
Verbieden van roken op schoolpleinen. In 2020 moeten
alle schoolpleinen rookvrij zijn.
Notulen vorige vergadering 27-9:

Kleine scholen toeslag: grens ligt bij 140. Dit jaar zitten we
er boven dus geldt het niet voor ons. Jan kijkt het voor de
zekerheid na.

tijdstip oudergesprekken: Conclusie: verspreiden het over
2 weken. Iedere leerkracht kijkt voor zichzelf wat hij of zij
prettig vindt.

Jan: kun je stukje in de info over onze beweegredenen in
de info zetten waarom we voor dit tijdstip kiezen rondom
de oudergesprekken.
Vanuit team

/
Vanuit BMT/directie
 voortgang samenwerking / 7e lokaal:
- samenwerking gaat de goede kant uit tussen de
scholen.
Jan heeft aanstaande dinsdag de volgende
vergadering. Conceptplan hopen we in december te
zien.
Medezeggenschap / Jaarplan
 Teldatum 1 okt.: 146 leerlingen
 Toelichting op cito resultaten door Jan. We bespreken de
conclusies en de acties hierop.
 Concept jaarplan MR : goedgekeurd
Vanuit ouders en/of ouderraad
- Communicatie: Bij Kim wordt door de OR aangegeven
dat er een paar angels zitten o.a. het surveilleren,
ouderavonden ( dit pakt Jan op)
- Inloopkwartier: steeds dezelfde ouders staan bij de
leerkrachten. Jan zet hier nog een keer een stukje over
in de info.
- Surveilleren: blijft een lastig probleem! De oproep in de
info heeft niets opgeleverd. MR ouders zouden graag
een leerkracht in de pauze buiten laten lopen.
- Jan heeft 12 dec een overleg met onze surveilleer
ouders
Vanuit GMR
 Nieuwe koersplan wordt gemaakt. Mark is voorzitter
geworden van de GMR tot het einde van het schooljaar.
Lopende zaken
 datum etentje: Bistro Koos
Vanuit bestuur
 /
Rondvraag
 We hebben een emailadres: mr-1000poot@hotmail.com

Vergaderdata 2017 - 2018
MR

GMR

Medezeggenschapsraad Jenaplanschool De Duizendpoot
1.

Do 13-9

2.

Do 29-11

1) 3-9
2) 9-10
3) 13-11 met MR (facultatief)
Bespreking thema’s nieuwe koersplan

4) 21-1
5) 14-3 thema met MR nieuwe koersplan
6) 18-4 samen met MR (BFP)
5.
Do 9-5 (optioneel)
7) 20-5
6.
Wo 5-6
8) 20-6
Afh. van de onderwerpen gaat de vergadering van 20/3 óf 9/5 door, beiden is niet nodig.
3.
4.



Di 29-1
Di 20-3 (optioneel)

Actielijst / agendapunten voor volgende vergadering 29-1-2019 :
o
o
o
o

Veiligheid op school (RI&E)
Communicatie met ouders / ouderbetrokkenheid / ouderraad
Meerjarenplan bevoegd gezag (Koersplan)
e
Ontwikkeling 7 groep

