Medezeggenschapsraad
De Toverlaars

openbare school voor basisonderwijs

Aanvang: 20.00 uur
Sluiting: 22.30 uur
NOTULEN MR -VERGADERING 20
september 2016

Aanwezig:
Liesbeth Bult, Patricia Wagtmans, Tineke van Sprundel, Inske Weber,
Marie-José Jaspers
Afwezig met kennisgeving: Barry den Ouden, Johan van Opstal
Notulist: Tineke van Sprundel

1.

Opening en
vaststellen
agenda
Notulen

2.

Ingekomen post

Verslag van de agendapunten
 Liesbeth heet iedereen van harte
welkom.



De notulen worden vastgesteld.
21 juni 2016



VOO Update 13 september 2016: Vergroot de kracht
van de (G)MR
Nieuwsbrief Primair Onderwijs: Conferentiespecial
Nieuwsbrief Onderwijsblad
nr. 14 van 17 september 2016
Nieuwe wet, aob scholing
Themabrief medezeggenschap nr4: Verplichte
sollicitatiecommissie voor directeuren
OV: realisatie 2015-2016 en budget 2016-2017,
Vast gestelde notulen 23-06-2016 & concept notulen
15-09-2016
MR Springplank Agenda mr vergadering 21-09-2016
Voorlichtingsbijeenkomsten over wijzigingen in de WMS











post uit postvak: geen bijzonderheden

3.

Uitgaande post




Vastgestelde notulen MR Toverlaars 28 april 2016
Agenda 20 augustus 2016

4.

Vaste bespreekpunten MR



GMR:
Meldcode; Leerkracht kan overleg
hebben hierover bij leidinggevende
en/of IB-er.
Vertrouwelijk gesprek is anders dan een
vertrouwenspersoon. Binnen de
stichting aan het kijken wat
vertrouwenspersoon precies inhoud

Actie

Barry vragen
interesse
basismedezeggensc
hap.




5.

Bespreekpunten
MR (waaronder



Passend onderwijs:
Digitaal handelingsplan; kinderen die
meer aankunnen, meer aanbieden. Hier
wordt aan gewerkt.



Oudervereniging:
Weinig opkomst van ouders tijdens de
jaarvergadering.
Nieuwe samenstelling voorgesteld.
OV vergaderingen zijn openbare
vergaderingen.
MR is akkoord met het voorstel voor de
verhoging van de ouderbijdrage



Verkeer en veiligheid:
Nieuwe verkeersouder; Suzanne
Akerboom

-

mededelingen
schoolleiding):

-

-

Notulen MR Toverlaars

Samenstelling GMR, wisseling ouders bij
de Leest
Formatieplan besproken. Er zijn
kanttekeningen doorgegeven over het
concept formatieplan maar deze zijn
niet mee genomen in het definitieve
formatieplan.

Mededingen schoolleiding
Start van het schooljaar; fijne start.
Nieuwe leerkrachten draaien ook. Stand
van zake zieke collega’s besproken.
Informatie avond; enthousiaste ouders
en leerkrachten. Fijn alle groepen een
inloop met kinderen.
Profilering; facebook makkelijk medium.
Officiële mededelingen via de mail.
Informatie andere scholen;
rondleidingen van elkaars scholen
(Springplank, de Leest) bekeken. Tips
gekregen: informatiepakket met
kleurplaat met kleurtjes erbij,
visitekaartje, kalander, schoolgids e.d.
Jaarplan; schoolontwikkeling erin
vermeld. Definitieve plan wordt
doorgemaild zodra dit af is.
Suzanne is bevallen van een zoontje
Wes.
Tip leerkrachten voor het nieuwe
schooljaar: In de week van de
kennismaking doorgeven aan de ouders
wat de kinderen in het nieuwe
schooljaar nodig hebben. Zodat ouders
weten wat er aangeschaft moet worden.
9 november 2016
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-

-

-

Er blijven problemen met de mail,
sommige mailtjes komen pas later.
Terugkoppelen naar (collega) Liesbeth.
Definitieve schoolgids 2016-2017
Bekijken, opmerkingen doormailen naar Opmerkingen
Tineke om te bundelen voor Marie-José doormailen uiterlijk
14 oktober!
Tineke: punt 1-2
Patricia: punt 3
Johan: punt 4
Barry: punt 5-7-8-9
Inske: punt 6
Jaarverslag 2015-2016 MR;
aanpassingen verwerken. Vastgesteld.
Jaarplanning 2016-2017 MR
vastgesteld
Begroting oudervereniging; vraag over
stukje algemeen oudervereniging,
begroting en realisatie
Deskundigheidsbevordering MR
Wetswijziging WMS informeren voor een
gezamenlijk MR.
Good Governance, Patricia informeert
voor haar. Past bij de GMR.
Ouderbetrokkenheid
Werkdruk/overuren
wij-leren.nl/40-urige-werkweek-werkdruk.php

-

6.
7.
8.

MR-informatie
voor in de info
MR
terugkoppeling
naar team:
W.V.T.T.K.

interessante artikelen
Kanjerpestprotocol
Te veel op papier en hoe wordt er op
school mee gewerkt? Thuis weinig
terugkoppeling, wordt er genoeg aan
gedaan? Als er iets gebeurd moet de
kanjertraining er meteen bij betrokken
worden. Terugkoppeling in de info over
kanjerpestprotocol.




Mail met benodigdheden voor het
nieuwe schooljaar



inclusief rondvraag

9.

Sluiting

Notulen MR Toverlaars



Volgende vergadering 7 november; foto
maken

9 november 2016
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