Notulen MR : 2 oktober 2013
Locatie:
Tijd:
Aanwezig:

Afwezig :

2013-2014/1

Regentesselaan
19.30 uur - 21.30 uur
Addy
Antoinette
Arno
Ilhame (waarnemend voorzitter)
Ilse
Roland
Tineke
Saskia
Wijbrand

1. Opening en vaststelling agenda
2. Notulen en actielijst 25 juni 2013. De notulen worden vastgesteld. Verschillende actiepunten
worden doorgeschoven
3. Ingekomen stukken:
• Definitief Jaarplan 2013 – 2014 ter informatie. Dit is vorig jaar uitgebreid besproken en
vastgesteld door de MR.
• Startnotitie voor de verdere besluitvorming over de inzet van het instrument Q3 voor de
voorbereiding van het schoolondersteuningsprofiel passend onderwijs. Tineke geeft
iedereen een exemplaar. Dit komt op de volgende MR vergadering aan de orde.
Mededelingen:
Wijbrand is een paar weken ziek geweest. Hij is weer gedeeltelijk aan het werk.
Namens de MR is er een condoleancekaart naar de familie van Jante gestuurd.
De MR is van mening dat Wijbrand de ouders van onze school goed en zorgvuldig heeft
geïnformeerd na het overlijden van Jante .
We heten de nieuwe MR-leden Arno en Antoinette welkom.
4. Verslag grote GMR vergadering 11 september 2013.
Saskia, Addy en Tineke hebben onze MR vertegenwoordigd op deze vergadering. Tineke en
Addy doen kort verslag.
-Het jaarverslag van de PCOU over het jaar 2012 werd gepresenteerd door een van de leden
van het College van Bestuur.
-De financiële situatie van de PCOU is dankzij de grote bezuinigingsoperatie uit de
gevarenzone. Doel voor de komende 4 jaar: Voldoende buffercapaciteit opbouwen.
-Het ziekteverzuim binnen de stichting daalt gestaag. Sinds augustus 2013 is de PCOU
volledig uit het vervangingsfonds gestapt.
-Passend onderwijs. De stand van zaken.

In november wordt er weer een grote GMR vergadering gepland. Deze zal gaan over passend
onderwijs en medezeggenschap. Het is raadzaam om erheen te gaan.
5. Globale planning nieuwe MR-jaar. Zie actielijst. In het voorjaar hebben we altijd veel
“vaste” stukken zoals het formatieplan, de schoolgids en het activiteitenplan. Dit schooljaar
zal passende onderwijs op elke MR-vergadering aan de orde komen.
6. Rondvraag:
Roland heeft een vraag over identiteit. De aanwezige leerkrachten vertellen hoe identiteit in
de dagelijkse praktijk gestalte krijgt. Roland zou daar graag nog eens met Wijbrand over van
gedachten wisselen.

Actielijst
Wie

Wat

Roland

maakt voor 26 november een actueel overzicht van de bevoegdheden van de
MR .
agendeert het onderwerp “continuerooster” op de MR vergadering van 26
november 2013
agendeert “prognose grootte groepen 2014/2015” op de MR vergadering van
26 november 2013
agendeert “stand van zaken verbetering binnenklimaat” op de MR vergadering
van 26 november 2013
Saskia agendeert halverwege het volgend schooljaar een tussenevalutie: ‘Hoe
het gaat in de groepen 3’
agendeert het onderwerp “identiteit” komend jaar voor een MR-vergadering
plannen een overleg tussen OR en MR (2 ouders OR & 2 ouders MR).
overleggen met verkeersouder Liesbeth over de verkeerssituatie Wevelaan.
bevraagt Wijbrand namens de MR over de invoering van betaald parkeren in de
wijk per 1 december 2013.
Zorgt voor een nieuwe ledenlijst.
denkt na over effectiever vergaderen.

Saskia
Saskia
Saskia
Saskia
Saskia
Ilhame en Saskia
Ilhame en Saskia
Tineke
Tineke
iedereen

Volgende vergadering: dinsdag 26 november 2013

Wevelaan 19.30 u.

