Medezeggenschapsraad Jenaplanschool De Duizendpoot

Agenda MR vergadering
Datum : 3-12-2019

Aanvang:

20.00uur

1.

20.00

Opening / vaststellen agenda
Aanwezig: Jeannette, Sabine, Mark, Roua en Greg
Post
•
Info MR:
•
Onze school: stukje gaat over het staken, interessant
artikel.
•
MR zakboekje; dit gaan we aanschaffen voor onze school.
Notulen vorige vergadering 24-9-2019
•
De administratieve kracht Ivonne Munnecom is gestart. Ze
werkt op maandag en op dinsdag. Ze ondersteunt beiden
scholen. Jeannette heeft een gesprek met haar gehad en
ze hebben het over haar taken gehad. Dit is duidelijk.
Ivonne gaat een aantal taken over nemen van Wim.
•
Overblijven sleutel: ouders kunnen de sleutel vragen bij de
leerkrachten.
•
Overblijven ouders: er zijn nog steeds te weinig ouders.
Jeannette stuurt ouders nog een berichtje via het
ouderportaal, een oproep.
•
Datums etentje staan op de mail.
Vanuit team
• Leiderschap De Duizendpoot: Jeannette is onze
nieuwe directeur. Jan is per 1 december gaan
werken bij Amenso.
Vanuit BMT/directie
• voortgang samenwerking / 7e lokaal;
• Binnen 2 weken gaan een aantal leerkrachten van de Firtel
en De Duizendpoot kijken op 2 scholen die ook veel glas
wanden hebben. Dit om het eens te ervaren.
• Er gaat voor januari de kostenraming naar de besturen toe
van de verbouwing. Zij zullen hier naar gaan kijken. Onze
prioriteiten: het 7de lokaal van buiten naar binnen, lokaal
van Mark groter, gezamenlijke directeurskamer en een
ruimte voor Marga

2.

20.00

3.

20.05

4.

20.15

5.

20.25

6.

20.35

Medezeggenschap / Jaarplan
• Vaststellen jaarplan MR, akkoord.
Sabine stuurt via ouderportaal de ouders de datums door
van de komende MR vergaderingen.
• Veiligheid op school (Ri&E) : In het nieuwe jaar in januari
2010 zal de eerste oefening plaatsvinden. Paul en Sabine
hebben een nieuw ontruimingsplan geschreven. Dit gaan
we in januari bekijken en evalueren. Zodra het plan
definitief is stuurt Sabine het plan naar de MR.
• Communicatie met ouders / ouderbetrokkenheid, is
besproken.
• Meerjarenplan bevoegd gezag (Koersplan) Dit is al
besproken.

7.

21.00

Vanuit ouders en/of ouderraad
• Greg heeft iets gehoord over het schoolplein. In de
dialooggroep is dit ook naar voren gekomen. De kinderen
willen graag een nieuw aangepast speelplein. Dit leeft een
beetje onder de kinderen. We hopen dat we hier wat aan
kunnen doen.
• Parkeren rondom school: ouders blijven niet goed
parkeren. Vaak krijg je nog een grote mond als je mensen
hierop aanspreekt. We signaleren het en trekken bij de
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politie aan de bel.
8.

21.00

Vanuit GMR
• Notulen, deze hebben we besproken en bekeken.

9.

21.15

Lopende zaken
• Overblijven / surveilleren, al besproken

10.

21.20

Vanuit bestuur
• Terugblik inspectiebezoek aan het bestuur van Eduquaat:
We scoren als school voldoende. Vanuit dit bezoek zijn
een aantal aanbevelingen en tips naar voren gekomen die
Jeannette gaat bekijken. Ook een kritische blik naar de
schoolgids komt naar voren. De directeuren komen hier
ook op terug.

11.

21.25

Rondvraag
• /

-

Vergaderdata 2019 - 2020
MR 20.00 – 21.30 uur
1. Di 24-9
2. Di 3-12

3. Do 06-02
4. Di 07-04

5.
6. Wo 17-6
•

GMR 19.30 – 21.30 uur
1) 09-09
2) 10-10
3) 19-11
GMR met MR + RvT
Thema avond
4) 29-01
5) 26-03
6) 21-04
GMR met Rvt en BMT
7) 25-05 GMR met MR
Bestuursformatieplan
8) 24-6

Actielijst / agendapunten voor volgende vergadering dd 06-02

Molenakker
Molenakker
Markeent / Het Dal

Moesel
St. Jozef
Markeent / Het Dal
Uitkijktoren
Duizendpoot

