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Notulen MR vergadering
Datum : 09-05-2019
1.

2.
3.
4.

5.

6.

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

/
Notulen vorige vergadering 05-02-2019

Notulen van OR stuurt Jan voortaan door naar Mark en Sabine.
Vanuit team

- Vacature voor Wim: onderwijsondersteunende taken

Advertentie wordt verspreid over Meerderweert en Eduquaat (intern). Mark
zit in de commissie voor de sollicitatierondes. Drie dagen vallen onder
Eduquaat, 2 dagen gaan vallen onder Meerderweert. Hoe de verdeling gaat
worden volgt nog.
Vanuit BMT/directie
 voortgang samenwerking / 7e lokaal: architect is al gekomen en heeft rond
gelopen met collega’s van beiden scholen. We hopen dat er snel duidelijk
komt. Voor december 2019 hopen we de 7de groep in de school te hebben.
 Maandag 13 mei 2019 is er een vergadering met Peter Weijen, Jeannette,
de architect en Margo rondom de tekening en de plannen.
 Jan stuurt het tijdpad door naar de MR.
Medezeggenschap / Jaarplan
 Meerjarenplan bevoegd gezag – Koersplan
Hier gaan de scholen mee aan de gang, de komende 4 jaar. Tijdens de
laatste Eduquaatdag is het koersplan gepresenteerd.


BFP – Bestuurs Formatie Plan schoolspecifiek. Dit is zo goed als definitief,
volgende week wordt het helemaal definitief. Een aantal scholen moeten
nog iets uitzoeken rondom hun formatie.
Voor de Duizendpoot betekent dit: formatie voor 7 groepen.
Het leerlingaantal blijft rond de 150 leerlingen.



Concept schoolgids: Hier is Jan mee bezig.



Trendanalyse toetsen – nieuwe manier van terugkijken.
We ( de scholen binnen Eduquaat) zijn aan het bekijken of we onze Citoresultaten anders gaan bekijken. De Graswinkel is hier al mee ‘gestart’.
Meer de dialoog aan gaan samen. Op deze manier reflecteer je nog meer op
jezelf en je doen en laten. Dit is iets voor de toekomst.

7.

8.

9.

Vanuit ouders en/of ouderraad
 Jan heeft samen met 2 ouders ( van beiden scholen) en Margo bij elkaar
gezeten om het een en ander af te spreken. In het nieuwe schooljaar willen
Jan en Margo de ouders van de OR van beiden scholen bij elkaar brengen
om elkaar te leren kennen en afspraken te maken rondom de verschillende
werkgroepen.
Vanuit GMR
 vakantierooster 19-20, dit ligt vast. Ter informatie.
 Personeelsbeleid (3 onderdelen) – informatief L10-L11 leerkracht
Lopende zaken
 Overblijven / surveilleren, op dit moment bijna alle momenten dicht. Jan en
Wim lopen op dinsdag en donderdag buiten. Het loopt vrij goed. Er een
vaste club en een back-up groep. De app-groep werkt steeds beter. De
overblijfouders van de beiden scholen hebben laatst een BHV avond gehad
met Mien. We hopen dat dit het volgende schooljaar zo blijft.
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10.

11.

Vanuit bestuur
 nieuwbouw bestuurskantoor bij het Palet – (ter info)
Ze verwachten er in december in te kunnen met beiden besturen.
Rondvraag
 /

-

Vergaderdata 2017 - 2018
1.

MR
Do 13-9

2.

Do 29-11

3.
4.

Di 29-1
Di 20-3 (optioneel)

5.
6.

Do 9-5
Wo 5-6

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



4)
5)
6)
7)
8)

21-1
14-3 thema met MR nieuwe koersplan
18-4 samen met MR (BFP)
20-5
20-6

Actielijst / agendapunten voor volgende vergadering woensdag 5 juni 2019 :
o
o

verbouwing / zevende groep voortgang
schoolgids ter goedkeuring

