Medezeggenschapsraad Jenaplanschool De Duizendpoot

Notulen MR vergadering
Datum : 25-06-2019
1.
2.
3.

4.

5.

18.00

Aanvang:

18.00uur

Opening / vaststellen agenda
Aanwezig: Jan, mark, Sabine, Rooa
afwezig: Greg
Post

Notulen vorige vergadering 09-05-2019

Vacature Wim: deze baan is ingevuld door Marga. Frans
heeft een aantal klussen erbij gekregen, die kotm 1 dag
per week. Wij investeren 0,6 vanuit de Duizendpoot. Er
komt nog een administratieve kracht vanuit de Firtel 2
dagen extra. Dit wordt na de grote vakantie geregeld.
Vanuit team

Besteding werkdrukgelden 19-20: De Duizendpoot heeft
de
deze gelden ingezet voor een 7 groep, ook dit jaar weer.

formatie 2019 – 2020 verdeling leerkrachten : 7 groepen
dit schooljaar:
- Onderbouw: Sanne en Sabine, Marian en Marjo
- Middenbouw: Moniek, Julia, Carly en Jeannette
- Bovenbouw: Mark en Maureen (de maandag), Laila en
Marjo
Vanuit BMT/directie
 voortgang samenwerking / 7e lokaal: architect is een dag
komen kijken, vooral veel bij de Firtel. Hij komt snel nog
een keer bij De Duizendpoot kijken.
- Mark zijn lokaal wordt groter gemaakt. De gang wordt
bij zijn lokaal getrokken, de wc s worden de gang.
Voor de wc s wordt nog gekeken.
- Het hokje van Jan en Margo en gang wordt het 7de
lokaal. De trap gaat weg die er nu zit.
- De ruimte van Wendy wordt van de Duizendpoot.
- De kosten worden verdeeld, ook de kosten van het
noodlokaal. Tijdsplanning: ‘onbekend’, is nog niet
duidelijk.


6.

Scholingsplan 2019-2020 voor het team van de
Duizendpoot: er is 11.000 euro begroot. Dit is akkoord.
- Met zijn allen naar de Jenaplanconferentie
- 2 middagen ‘het kan’
- Tweedaagse Jenaplanopleiding
- Jenaplanopleiding 2 personen
- Cursus executieve functies ontwikkelen met spel
(Carly)
Medezeggenschap / Jaarplan
 Schoolplan 2019 – 2023 vertaling van het Koersplan gericht
op de Duizendpoot.
Frank heeft een nieuw formaat aangeleverd, kort en
krachtig format. Het moet meer gaan leven. Er staat wat in
van het bestuur (kwaliteit-cyclus) In september komt de
inspectie bij het bestuur op visite, ook op de Duizendpoot.
Wij gaan akkoord met het schoolplan. Morgen (26-262019) tijdens de studiedag gaan we hier met het team aan
de slag.


7.

Schoolgids: informatief, algemene informatie van school.
Lestijden, gymtijden, vakanties, de leerkrachten, etc.

 Meerjarenplan komt morgen terug op de studiemiddag.
Vanuit ouders en/of ouderraad
/
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8.

Vanuit GMR
 Nieuwe vergaderdata

9.

Vanuit bestuur
 Is al aan bod gekomen hierboven.
Rondvraag
 /

10.
-

Vergaderdata 2019 - 2020
1.

MR
Di 24-9

2.

Wo 27-11

3.
4.

Do 06-02
Di 07-04

5.
6.


Wo 17-6

GMR
1) 09-09
2) 10-10
3) 19-11 GMR met MR
Thema avond
4) 29-01
5) 26-03
6) 21-04 GMR met Rvt en BMT
7) 25-05 GMR met MR
Bestuur formatieplan
8) 24-6

Actielijst / agendapunten voor volgende vergadering dd … 2019-2020 :
o
o

Samenwerking OR-en beide scholen

