Notulen Medezeggenschapraad vergadering
o.b.s. Theo Thijssen dinsdag 30-05-2017
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Notulen 30-05-2017
1.

Opening en Mededelingen
-

2.

Vaststellen definitieve agenda
Vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken
-

4.

Notulen vorige vergadering
- Winanda was zeer positief over de afgelopen vergadering.

5.

Stand van zaken vanuit Plateau (Paul Moltmaker) en van Bauke
- Paul komt met het voorstel om de periode van Bauke te verlengen t/m 1 januari. Het
voorstel is dan om voor de herfstvakantie verkiezingen uit te schrijven. We plannen dan
twee weken voor de herfstvakantie een MR vergadering. Paul zorgt voor communicatie
naar de ouders en Bauke zorgt dat dit in de nieuwsbrief komt.
-Bauke geeft aan dat onze school en o.b.s. Kloosterveen nog niet akkoord gaan met het
nieuwe logo. We zien graag dat de begrippen ‘openbaar’ en ‘dalton’ ook worden
toegevoegd. De MR van o.b.s. Kloosterveen heeft hierover een brief gestuurd naar
Plateau. Wij gaan dit als MR ook doen. Ronald pakt dit op.
Het plan van aanpak wordt nu omgezet naar het schooljaarplan. Het team heeft een
studiedag gehad over de lerende organisatie. Volgend schooljaar willen we daarom
graag de vergaderstructuur wijzigen (d.m.v. leergroepen), meer doen met intervisie en
meer gebruik maken van collegiale consultatie (bij elkaar in de groep kijken).
Hierbij wordt ook gekeken naar de juiste taakomschrijving. Hiervan wordt nog een
presentatie aan het team gegeven. Het plan is om bovenstaande punten volgend
schooljaar op te pakken en op gezette tijden te evalueren.
De klankbordgroep blijft ook na de zomervakantie bestaan en zal ook blijven
functioneren wanneer er een nieuwe directeur is aangesteld.

Bauke kan nog geen uitspraken doen over de verdeling van leerkrachten over de
groepen.
6.

Begroting en jaarrekening OV
Tineke geeft aan dat er altijd een bedrag voor boeken werd gereserveerd. Daarnaast
staat mediatheek wel op de lijst. Daarnaast staat op de jaarrekening ‘ouderbijdrage te
veel’. Ronald vraagt dit na.

7.

Groepsindeling
De verdeling van de leerkrachten is nog niet bekend.

8.

Wijzigingen schooljaargids MR
Dit punt komt later terug.

9.

Lief en leed
Stieneke regelt in het vervolg kaartjes etc.
Er is na het overlijden van Max een bijdrage overgemaakt naar Villa Pardoes.

10.

Uit de onder- en bovenbouw
In de onderbouw zijn de kleutergroepen bezig met een project van het ICO. Deze
groepen krijgen ook gastlessen. Daarnaast komen de toetsweken eraan.
In de bovenbouw heeft groep 5 de jaarlijkse muziekuitvoering gehad. Daarnaast is er
een nieuw schaaklesprogramma aangeschaft. Ook in de bovenbouw worden straks de
Cito’s gedaan.
Verder krijgen we op school een nieuwe digitale werkomgeving.
We hebben afgesproken dat het punt ‘vanuit de ouders’ een vaste plek op onze agenda
gaat krijgen.

11.

Vergaderrooster en taakverdeling MR
Sigrid maakt een concept vergaderrooster. De vergaderingen zullen weer op
dinsdagavond gepland worden. De eerste vergadering vindt plaats in oktober.
De taakverdeling kunnen we nog niet bespreken. Het staat nog niet vast wie er van het
team zitting nemen in de MR.

12.

Ouderenquête
Dit punt schrappen we van de jaaragenda.

13.

Jaarverslag
Tot nu toe akkoord. Sigrid vult het verslag aan en dan bespreken we dit komende
vergadering.

14.

Jaarplan MR
Wijzigingen schooljaargids gaat naar de eerste vergadering. Dit punt kan in maart

komen te vervallen. Sigrid maakt een concept jaarplan.
15.

Rondvraag
Stieneke vraagt of we het jaar ook gaan afsluiten. We spreken af dat de vergadering op
4 juli om 19.00 uur op school start en dat we vervolgens een borrel en hapje in de stad
doen.
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Besluitenlijst:

Onderwerpen voor de volgende
vergadering op dinsdag 4 juli
Vaste agendapunten
1
opening en mededelingen
2
vaststellen definitieve agenda
3
ingekomen stukken
4
notulen vorige MR-vergadering
5
lief en leed
6
uit de onder- en bovenbouw
7
rondvraag

MR-jaar agenda
Maand

Onderwerp

September

Taakverdeling team
Dagrooster team
SOP

Oktober
November
Januari
Februari
Maart
April
Mei

Begroting MR
Kascontrole stichting
Wijzigingen schooljaargids
(aanpassing stukje MR)
Begroting en jaarrekening OV
Groepsindeling
Vergaderrooster MR
Taakverdeling MR
Ouderenquête
Wijzigingen schooljaargids MR
Jaarverslag MR
Jaarplan MR

Taak MR

