Notulen MR-vergadering 17 september 2019

Aanwezig: Elna, Nathalie, Paul, Ingrid en Resja

1. Opening
20.00 uur opent voorzitter de vergadering.
2. Notulen
Notulen van vorige vergadering zijn goedgekeurd.
3.Informatie- uitwisseling met bestuur school
- Veilige leeromgeving (veiligheidsplan, pestprotocol & zorgplan)
De MR heeft een controlerende functie als het gaat om de uitvoering van het beleid. Vanuit onrust
op groepsniveau heeft de oudergeleding het bestuur gevraagd nadere toelichting te geven over de
stappen die genomen zijn. De conclusie die we met elkaar maken is dat de lijn zoals beschreven is
bewandeld. Er is snel gehandeld. Er is nadere toelichting gegeven over dit handelen. Het team heeft
om acties overwogen te kunnen uitvoeren. Belangrijk is dat op schoolniveau wel een
basisvertrouwen overeind blijft in elkaar en wat je met elkaar doet.
- Interventieplannen
Paul geeft een toelichting van de interventies die afgelopen week zijn ingezet. Deze interventie
waren voor groep 5-6, maar worden gedragen door het hele team. Dit betekent uiteindelijk ook
veranderingen in groep 1-2 en groep 7-8. Elise en Suzan worden dubbel ingezet, zodat zij een goede
start kunnen maken. Allereerst is het streven om het groepsklimaat positief neer te zetten. Daarna
zullen de interventieplannen ingezet gaan worden die voortvloeien uit de eindresultaten van vorig
jaar. Tineke wordt in onze volgende vergadering uitgenodigd om hier nadere toelichting over te
geven. MR spreekt haar vertrouwen uit over de ingezette interventie.
- Vertrek Cindy
Paul mag de vervanging van Cindy zelf in gaan vullen. Het team heeft een profielschets opgesteld. Tot
deze invulling is gerealiseerd zal Maikel organisatorisch op de achtergrond taken overnemen.
- Werkverdelingsplan
De personeelsgeleding van de MR heeft ingestemd met het opgestelde plan.
- Aanschaf materialen
Vanuit het team zijn er concrete wensen gekomen voor de aanschaf van materialen. MR geeft hier
goedkeuring voor.
- Schoolplan
Het schoolplan nieuwe vorm is in ontwikkeling. Uiterlijk 1 november dient de 2de versie ingeleverd
te worden bij de voorzitter van de Raad van Bestuur. Vandaar dat deze versie in de volgende MRvergadering zal worden bekeken en besproken.
- Jaarplan
Het borgingsplan is in de maak. Ook deze zal volgende vergadering besproken worden.
4. GMR bijzonderheden
De GMR heeft een eerste vergadering van het nieuwe schooljaar op 19 september. Er zijn nu dus
geen mededelingen.
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5. OR/MR
Geen bijzonderheden.
6. Leerlingenraad bijzonderheden
Er is een nieuwe leerlingenraad gevormd. Deze is sterk gestart. Het is daarbij een meerwaarde dat
enkele leden voor de tweede keer in de leerlingenraad zitten. De raad heeft zich goed gepresenteerd
op de Kom-in-de-school avond.
7. Mapstukken/ ingekomen stukken/ overige zaken
Geen bijzonderheden.
8. Rondvraag
Geen bijzonderheden.
9. Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur.

