2018 September 24
Wednesday, 3 October 2018

AANWEZIGHEID
Jeannette (V)
Isabelle
Lianne
Mirjam

20:14

MR KBS de Spoorzoeker

Ivo
Bob
Mark
Charles

MR vergadering
Datum:Maandag 24 september 2018
Tijd: 19.30 - 21.30 uur van 19.30-20.30 met directie

Antoinet

Locatie:Teamkamer Spoorzoeker

Agenda
Min
1.

Agendapunt

Aard

Opening

Welkom

Bijlagen

2.

5

Vaststellen van de agenda

Vaststellen

agenda

3.

10

Marap verslag

Informeren door Antoinet

bijlage

4.

30

Uitgangspunten personeel 2018

Informeren door Antoinet

5.

15

6.

15

Mededelingen en ingekomen post

Informeren

7.

10

Jaarverslag MR

Vaststellen is gemaakt door…..

8.

10

Speerpunten / jaarplan MR

Brainstormen

9.

10

Rondvraag

MR - Inclusief directie

bijlage

Parkeren
schoonmaak

MR zonder directie

1. Opening
2. Vaststellen agenda;
• eerste stuk vergadering is met Antoinette om daarna, zonder antoinette, evt. nog
zaken waar we over zijn geïnformeerd na te bespreken.
• Bob stopt na dit schooljaar met de MR
3. Marap-verslag;
• Inos heeft kritisch naar het koersplan gekeken en Antoinette bespreekt de
bevindingen van Inos met de MR.
4. Uitgangspunten personeel 2018;
• Directie ligt de personeelsbegroting 2019 toe aan de vergadering.
• Zware ondersteuning; gelden die binnenkomen voor leerlingen worden veelal
besteed aan tijdelijke uitbreidingen om rugzakleerlingen te helpen.
• IB-er 1 t/m 4 en 5 t/m 8 moet 1 t/m 3 en 4 t/m 8 zijn.
5. 6. Mededelingen en ingekomen post
• Geen
7. Jaarverslag MR
• Charles en Bob maken een afspraak om samen het jaarverslag te maken.
8. Speerpunten / jaarplan MR
• Parkeren moeten we blijven volgen. School wil de helft van de kosten betalen.
• Leefomgeving docenten. Als docenten groep een fijne werkomgeving heeft, zal dat
ten goede komen voor de leerlingen. Wat kan de MR hierin betekenen? Gedacht
kan worden aan zaken die al eens voorbij gekomen, zoals; -schoonmaak, werkplek
docenten i.c.m. Open Up, parkeren, Griepgolf i.c.m. invallers-welk plan ligt er?
• Oudergeleding MR zoekt toenadering met de OV.
• Met bovenstaande twee speerpunten wordt de connectie gemaakt met Docent &
Ouders. Twee elementen die belangrijk zijn voor het kind/leerling.
9. Rondvraag
• Openstaande acties doorgenomen
• Nieuwe toegevoegd.
VOLGENDE VERGADERINGEN

5 november
14 januari
11 maart
13 mei
17 juni

ACTIES lopende vergadering;
30. Voorzitter: Voorstel van Speerpunten MR op de volgende agenda en bevestigen
31. TBD: Nieuwjaarsdiner MR (met oudercommissie?)
Vorige ACTIES MR vergaderingen (gesloten acties, verdwijnen van de lijst in de volgende notulen)
24. Charles - aanpassen MR ivm leden wissel op website
26. Mark: MR naar Oudervereninging om in gesprek te treden ivm invulling van de besteding.
28. Jeannette: BVL op de agenda zetten in het nieuwe schooljaar = volgende vergadering
29: Bob: maakt jaar verslag, samen met Charles. Idee is een video montage | 2 september gereed.

