Medezeggenschapsraad Jenaplanschool De Duizendpoot

Notulen MR vergadering
Datum : 24-09-2019
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Opening / vaststellen agenda
Aanwezig: Mark, Sabine, Rooa
Afwezig: Greg en Jan
Post
•
Geen post
Notulen vorige vergadering 25-6-2019
•
Sabine gaat erachter aan of het al bekend is of de administratieve kracht gestart
is vanuit de Firtel. Marga is gestart en Frans heeft de werkzaamheden ook weer
opgepakt na de grote vakantie.
•
Verder geen op- of aanmerkingen.
Vanuit team
•
Werkverdelingsplan / Cupella.
Hoe wordt dit vormgegeven op de Duizendpoot: De taken en uren worden
ingevoerd door Jan. We gebruiken dit nu een aantal jaar. Ieder jaar bekijken we
samen in het team hoe de taken verdeeld zijn, wie taken wil afschuiven of
overnemen. Jan bespreekt met ieder teamlid zijn of haar uren en de taken.
Mark gaat dit in de GMR met de andere GMR leden terugpakken om zoveel
mogelijk 1 lijn te creëren binnen alle scholen.
Vanuit BMT/directie
• Voortgang samenwerking / 7e lokaal:
Gesprekken met de architect geweest. De plannen zijn in de maak en nog niet
definitief. Het is niet haalbaar om het voor de kerst af te hebben. Het streven is
om het voor het nieuwe schooljaar af te hebben. Het plan is gepresenteerd aan
afgevaardigden (directieleden, bestuursleden en enkele teamleden) Dit plan is
bekeken en hier zijn op- en aanmerkingen geplaatst. Er zijn keuzes gemaakt: ons
eerste doel is een 7de lokaal, daarna willen we graag het lokaal van Mark groter
hebben en een ruimte voor de directeuren. Dit zijn onze hoofddoelen voor de
Duizendpoot. De architect neemt alle opmerkingen mee en gaat daar nu mee aan
de slag. De architect heeft als idee om veel wanden te vervangen door glas. Wij
als MR denken dat de hoeveelheid glas voor erg veel onrust en afleiding kan
zorgen voor de kinderen. We zien dit liever niet gebeuren!
We missen het tijdpad als MR zijnde, we begrijpen dat de vertraging niet anders
kan maar we willen met klem de deadline van de zomervakantie benaderukken!
Medezeggenschap / Jaarplan
• Taakverdeling MR: voorzitter Mark, penningmeester Mark en secretaris Sabine.
• Inventariseren scholingsbehoefte MR: geen interesse.
• Jaarplan / meerjarenplan Duizendpoot: dit gaat het team de komende jaar doen.
Dit komt uit het Koersplan van Eduquaat. Wij, als de Duizendpoot, hebben deze
punten uitgekozen om dit schooljaar hier aan te werken.
Vanuit ouders en/of ouderraad
• Geen punten vanuit de ouders.

8.

Vanuit GMR
• Notulen samen bekeken en besproken.
• Thema avonden: GMR+ MR+ RvT op dinsdag19-11-2019 en maandag
25-05-2019 (bestuur formatieplan)

9.

Lopende zaken
• Overblijven / surveilleren: Is er een sleutel aanwezig voor de overblijfouders van
de buitenberging? Dit zou fijn zijn. Er heeft nog niemand gereageerd op de
oproep om te komen overblijven.

10.

Vanuit bestuur
• Terugblik inspectiebezoek aan het bestuur van Eduquaat. De inspecteur is hier
op visite geweest. Hij is in onze klassen komen kijken, heeft gesprekken met
leerkrachten gehad en met Jan en Jeannette. De inspecteur was zeer tevreden
over onze school, de sfeer, het lesgeven. Begin oktober komt er een verslag en
komen we hierop terug.
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11.

Rondvraag
• Etentje MR Sabine gooit een paar datums op de app.

-

Vergaderdata 2019 - 2020
MR 20.00 – 21.30 uur
1. Di 24-9
2. Wo 27-11

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 27-11:

Molenakker
Molenakker
Markeent / Het Dal

Moesel
St. Jozef
Markeent / Het Dal
Uitkijktoren
Duizendpoot

