Medezeggenschapsraad Jenaplanschool De Duizendpoot

Notulen MR vergadering
Datum : 05-02-2019
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Aanvang:

20.00uur

Opening / vaststellen agenda
Aanwezig: Mark, Sabine en Greg
Post

Notulen vorige vergadering 29-11

Mailadres MR: mr-1000poot@hotmail.com

Kim benaderen rondom dit emailadres, Even informeren naar
het wachtwoord, etc.

Datum MR: 20-3 vervalt. De vergadering van 9-5 komt vast te
staan.
Vanuit team

Ouderavond / thema avond over soc. Media. We hopen dat
ouders erbij zijn. Donderdag 21 maart zal de avond
de
plaatsvinden. Op donderdag de 14 krijgen de
bovenbouwgroepen van deze man een workshop. Lei
Seuren.
Vanuit BMT/directie
 voortgang samenwerking / 7e lokaal
- Blauwdruk is gemaakt, samenwerking, bekijken waar
samenwerking mogelijk zijn op meerder gebieden. De
directeuren willen in 1 ruimte gaan zitten. Er liggen 2
ideeën op tafel rondom de ruimte om het 7de lokaal te
creëren. De besturen gaan hier samen naar kijken. We
hopen als MR dat we tijdig geïnformeerd worden.
Medezeggenschap / Jaarplan
 Communicatie met ouders / ouderbetrokkenheid / ouderraad
Jan? Zijn hier notulen van?
 Meerjarenplan Koersplan wordt weergegeven: 14 maart komt
deze in de GMR. Op de Eduquaatdag wordt hij toegelicht.
 MR verkiezingen: brief gaat volgende week mee in gesloten
envelop. Greg gaat proberen om nog een persoonlijk stukje te
maken zodat we dat erbij kunnen stoppen. Ook versturen we
de brief via het ouderportaal.
Vanuit ouders en/of ouderraad
 Kan er een deurdranger op de deur bij het lokaal van Moniek
i.v.m. openwaaiende deuren. (Wim)
Vanuit GMR
 Professioneel statuut: afspraken verslag waar leraren met
directie afspreken hoe ze hun professionelen ruimte
bewaken. Het is een verplicht stuk geworden. De verplichting
en naleving ervan is op veel scholen nog niet aanwezig. De
directie zal dit waarschijnlijk het einde van dit schooljaar
oppakken met het team vanuit het BMT.
 Klachtenregeling: Dit is bij ons nu nog Jeannette. Besproken
en goedgekeurd binnen de GMR.
Lopende zaken
 Overblijven / surveilleren: Komt er iemand van de Ambulante
begeleiding buiten observeren ( bij de Duizendpoot of bij de
Firtel) is het handig dat de ouders dit weten die buiten lopen.
Jan kun jij dit bespreken met Margo.
 Er moeten er altijd 2 buiten staan qua ouders. Is er een te
weinig dan vangen Jan en Wim deze plek op.
 Ouders een BHV-cursus aanbieden?
Vanuit bestuur
 Staking van 15 maart 2019. De directeuren gaan
inventariseren wie wilt staken binnen de teams.
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11.

Rondvraag
 /

Vergaderdata 2017 - 2018
1.

MR
Do 13-9

2.

Do 29-11

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

4) 21-1
5) 14-3 thema nieuwe koersplan
6) 18-4 samen met MR (BFP)
4.
Do 9-5 (optioneel)
7) 20-5
5.
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.



Di 29-1

Actielijst / agendapunten voor volgende vergadering 20-3 / 9-5 :
o
o
o
o

goedkeuren BFP schoolspecifiek
verbouwing / zevende groep
MR verkiezing
mei; meerjarenplanning agenderen en aanleveren – opdracht vanuit CvB (Jan)

